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Sammanfattning    
 
År 1992 genomfördes Äldrereformen i Sverige. Det innebar att mer avancerad vård ges 

i patientens hem. Slutenvårdens vårdplatser minskar, medicintekniska utvecklingen går 

snabbt framåt och på grund av en åldrande befolkning vårdas allt fler patienter i 

hemmet. Hemsjukvårdens organisation i vårt land ser olika ut. Syftet med studien var att 

belysa distriktssköterskans upplevelse av sin specifika kompetens samt 

kompetensbehov i arbetet i kommunens avancerade hemsjukvård. Författarna valde 

kvalitativ intervjustudie, induktiv ansats för att belysa studiens syfte. Åtta 

distriktssköterskor intervjuades, i en mellanstor svensk stad.  Intervjuerna analyserades 

med innehållsanalys. I resultatet identifierades tre kategorier som beskriver upplevelsen 

av distriktssköterskans kompetensbehov. Formell kompetens, reell kompetens och 

ansvar för kompetens. Distriktssköterskorna ansåg att distriktssköterskeutbildningen är 

bra. Den erhållna hälsofrämjande kunskapen används även i den avancerade 

hemsjukvården. Distriktssköterskorna framförde önskemål om mer riktad utbildning då 

distriktssköterskan arbetar med olika områden. Det ansågs att annan specialistutbildning 

berikar kompetensen i hemsjukvården då de möter många olika patienter med olika 

behov. Distriktssköterskorna beskrev att yrkeserfarenhet och samarbete med team ökar 

kunskap kollegor emellan och det skapar möjlighet för patienten att få bästa möjliga 

vård. De menade att både den enskilda distriktssköterskan och organisationen 

tillsammans måste ta sitt ansvar för kompetensutveckling. Både genom att söka egen 



evidensbaserad kunskap men att organisationen ska ge tid till handledning, reflektion 

för att ge patienterna god vård. Det resultat som författarna ansåg mest intressant var att 

distriktssköterskorna beskrev att en vårdsituation som de behärskar, känner trygghet i 

utförandet av, upplevs inte av den enskilda distriktssköterskan som avancerad längre. 

 
 
 
 
Nyckelord: Avancerad hemsjukvård, kompetens, distriktssköterska, intervju, kommunal, 
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INLEDNING 
Författarna av studien är legitimerade sjuksköterskor och arbetar i kommunens 

hemsjukvård, i patientens egna hem. Författarna upplever att organisationen av 

hemsjukvården för patienterna är uppbyggd på olika sätt. Patienter fördelas utifrån det 

distrikt de faller under och utifrån den adress där de är skrivna. Respektive 

distriktssköterska får ta sig an alla patienter oavsett vårdbehov. Det kan vara patienter 

som är svårt kroniskt sjuka och patienter som väljer att vårdas i sitt hem den sista tiden i 

livet. Författarna anser att kommunens hemsjukvård bör effektiviseras och utvecklas 

genom att belysa den kompetens som krävs av distriktssköterskan. 

. 
BAKGRUND 

Hemsjukvård 
 

Hemsjukvård bedrivs av kommun och landsting. Hemsjukvård kan både utföras som 

basal och avancerad vård i det egna hemmet och i särskilda boenden (Strang & Beck-

Friis 2012, ss.170-171). Den här studien har fokus på kommunens avancerade 

hemsjukvård i patientens egna hem. 

 

Hemsjukvård definieras av Socialstyrelsen (2008, s. 14) som hälso- och sjukvård när 

den ges i hemmet och som har föregåtts av vård- och omsorgsbeslut. Ansvaret för 

medicinska åtgärder som patienten har behov av bör vara sammanhängande över tid.  

Hemsjukvården skiljs från öppen vård vilket innebär att hemsjukvård är den sjukvård 

och rehabilitering som ges i hemmet, under alla dygnets timmar (Josefsson 2010, s. 2). 

År 2010 ansvarade två tredjedelar av landets kommuner för hemsjukvården (Josefsson 

2010, s. 2).  Enligt Socialstyrelsens (2011, s. 8) kartläggning av landstingets och 

äldreomsorgens ansvar och insatser, framgår det att hemsjukvård ser olika ut i olika 

landsting och kommuner. Tillgängligheten skiljer sig stort mellan olika landsting och 

kommuner i landet (Socialstyrelsen 2011, s. 8). Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) (2008, ss. 15-19) menar i sin gemensamma rapport att det är svårt 

att beskriva hemsjukvårdens omfattning. Lagstiftningen i Sverige tydliggör inte vad 

hemsjukvård ska innehålla eller hur den skiljer sig från annan vård. Socialstyrelsen och 

SKL (2008, s. 81) rekommenderar att fördelningen av ansvaret för insatser i 
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hemsjukvård och landsting tydliggörs. 

 

Ädelreformen infördes 1992 och innebar att bland annat ansvaret för äldre personers 

hälso- och sjukvård överfördes från landsting till kommun. Det ökade kravet på 

utbildning för distriktssköterskan i kommunen för att möta behovet hos de medicinskt 

färdigbehandlade patienterna från sjukhuset. Det kompetensbehovet har inte blivit 

tillgodosett (Gillsjö & Hallmann 2005, s. 76; Josefsson 2006, s. 5; Strang & Beck-Friis 

2012, s. 170; Ellström, Ekholm & Ellström 2003, ss. 90-91). Genom att antalet patienter 

ökar i hemsjukvården, ökar kraven på distriktssköterskan, som upplever tidsbrist och 

otillräcklighet (Munck 2011, ss. 845-846). Det har påverkat distriktssköterskans arbete, 

genom förändrade arbetsförhållanden (Josefsson & Peltonen, 2015 s. 1; Karlsson, 

Lagerström & Morberg 2006, s. 36; Gillsjö & Hallmann 2005, s. 76). Vid 

Ädelreformens införande fick kommunerna välja om de ville ansvara för hemsjukvård, 

vilket nästan hälften av kommunerna valde att göra (Josefsson 2006, s. 5). 

 

Jämfört med sjukhusvård ger hemsjukvård äldre personer möjlighet till ökad autonomi 

och livskvalitet. Förutsatt att hemsjukvården erbjuder god och säker medicinsk 

behandling, omvårdnad och rehabilitering. Målet med vården är att skapa trygghet, ge 

tillgänglighet, kompetens och samordning i en god miljö (Josefsson 2010, s. 2). Hälso- 

och sjukvård i patientens egna hem är också till för patienter som behöver långvariga 

insatser som inte kräver slutenvård (Socialstyrelsen 2011, s. 23). Beslutsfattare i vården 

har tagit på sig ansvaret enligt laglig rätt att varje patient ska erbjudas evidensbaserad 

vård (Ellström, Ekholm & Ellström 2003, ss. 90-91). Socialstyrelsen (2011, s. 7) 

rekommenderar en tydligare roll för de mest sjuka äldre och den specialiserade vården i 

hemsjukvården. Vård som tidigare bedrevs endast inom slutenvården kan nu utföras i 

hemmet. 

 
Basal hemsjukvård 
 

Hemsjukvård definieras som vård i hemmet och insatserna föregås av en vård och 

omsorgsplanering (Josefsson & Peltonen 2015, s. 1). 

Basal hemsjukvård innebär att den leds av distriktssköterska, under dagtid, begränsat 
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upptagningsområde och undantagsvis palliativ vård (Strang & Beck-Friis 2012, ss. 170-

171). Skillnad mellan basal och avancerad hemsjukvård är bland annat att basal 

hemsjukvård har dålig tillgänglighet på jourtid, otillräcklig medverkan av läkare och 

samverkan med andra professioner. Många multiprofessionella team som arbetar i den 

avancerade hemsjukvården har däremot inte dessa brister (Socialstyrelsen 2011, s. 8). 

 

Avancerad hemsjukvård 
 

Avancerad hemsjukvård innebär att en patient med stort omvårdnadsbehov och 

sjukvårdsbehov ska kunna bo kvar i det egna hemmet. Det finns också i dag kommuner 

som byggt upp vårdteam för att erbjuda palliativ vård i hemmet, när en patient önskar få 

vård och dö hemma. Avancerad hemsjukvård benämns på olika sätt, som avancerad 

sjukvård i hemmet, sjukhusansluten hemsjukvård och lasarettsansluten hemsjukvård 

(Strang & Beck-Friis 2012, ss. 170-171). Sjukhusets resurser kan utnyttjas i alla 

avseenden. Behovet av avancerad hemsjukvård har ökat då fler patienter med komplexa 

behov och livshotande sjukdom vårdas i sitt hem (Strang & Beck-Friis 2012, s. 175). I 

vården av patienten behövs en medveten ledning med och flexibel personalstyrka 

(Strang & Beck-Friis 2012, s. 176; Socialstyrelsen 2011, s. 8). Avancerad hemsjukvård 

är läkarledd, teambaserad, erbjuds dygnet runt, innehar kvalificerad medicinsk 

teknologi, sjukhussäng är tillgänglig, stort upptagningsområde och huvudsakligen 

specialiserad palliativ vård och utförs av distriktssköterska (Strang & Beck-Friis 2012, 

s. 172; Socialstyrelsen 2011 s. 8; Munck 2011, s. 845). Socialstyrelsen tillsammans med 

Sveriges kommuner och landsting (2008, s. 81) skriver att kommunerna har möjlighet 

att organisera sin verksamhet för att erbjuda avancerad vård. Avancerad hemsjukvård 

ställer höga krav på goda rutiner, kontinuitet och säker informationsöverföring. I 

kommunens hemsjukvård bedrivs behandlingar med ventilator, sugning av övre 

luftvägar och dialys, insatser som vanligtvis kräver slutenvård. 

 

Vårdplatser har minskats i slutenvården. Efter Ädelreformens genomförande har kraven 

på mer avancerade insatser i hemsjukvården ökat. En patient som är svårt sjuk ses som 

färdigbehandlad och skrivs ut tidigare från den slutna vården vilket leder till att fler 

avancerade insatser utförs i hemsjukvården (Socialstyrelsen 2008, s. 7). 
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Patienter över 65 år med långsiktig sjukdom ökar och genom att ge dem preventiv 

behandling och stöd, samt ökad tillgång till avancerad hemsjukvård minskar antalet 

akuta sjukhusinsatser (Bratt, Nilsson & Stenzelius 2002, ss. 765-770; Noble et al.  2014, 

ss. 255-266; Pratt 2006, s. 234). 

 

En god och säker avancerad hemsjukvård kräver kunskap och kvalificerad kompetens. 

Därtill ska hemsjukvård fungera dygnet runt, året runt, alltid med tillgång till 

specialistutbildad sjuksköterska och läkare (Josefsson 2010, s. 2). Genom hospitering på 

sjukhuset och med hjälp av distriktssköterskans erfarenheter förbereder 

distriktssköterskan patientens hemgång (Munck 2011, s. 849). 

 

Målet för avancerad hemsjukvård är att ersätta slutenvård (Bratt, Nilsson & Stenzelius 

2002, s. 765). Beck-Friis (1993, s. 7) är pionjären inom den avancerade hemsjukvården 

i Sverige. Beck-Friis (1993, s. 7) skapade tidigt ett exempel på teambildning med 

lasarettsansluten hemsjukvård, Motala modellen. Teamet kan bestå av arbetsterapeut, 

läkare, sjukgymnast, specialistutbildad sjuksköterska, hemtjänstpersonal och patientens 

anhöriga. Sjuksköterskan leder, fördelar och samordnar arbetet. Motala modellen har 

blivit en vedertagen företeelse där exempel på team kan vara multiprofessionella, 

tvärvetenskapliga eller multidisciplinära inom hälso- sjukvården (Carlström & Berlin 

2004, ss. 24-25; Josefsson 2010, s. 6). Teamarbete överbryggar gränser och bidrar till 

kontinuitet i hemsjukvård. Team med kvalificerad kompetens är en förutsättning för god 

och säker vård (Josefsson 2010, s. 6; Josefsson & Peltonen 2015, s. 1). 

 

Noble et al. (2014, ss. 255-266) har infört en medicinsk konsultledd tjänst där de arbetar 

tvärvetenskapligt. Deras mål var att införa en hållbar och prisvärd specialiserad palliativ 

vård för befolkningen i Midhurst och omgivande områden. Milberg och Strang (2000, 

ss. 533-534) visar att känslan av trygghet hos anhörig var en av hörnstenarna i ett 

framgångsrikt hemvårdsprogram. Patienten upplever att teamet har ett holistiskt 

engagemang och att teamet tar hänsyn till familjen och det större sociala sammanhanget 

kring patienten (Bratt, Nilsson & Stenzelius 2002, ss. 765-770; Noble et al. 2014, ss. 

255-266). Det värderades högt att anhöriga kunde ta en paus och bli avlastade för att 

förebygga utmattning då psykisk stress och fysisk utmattning är vanligt. Möjligheten att 
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få vård i hemmet var viktigt. Trygghetsaspekten samt snabb tillgänglighet även nattetid 

och garanterad tillgång till slutenvårdsplats är viktiga trygghetsfaktorer för att patient, 

men framför allt anhöriga, skall känna att de vågar välja hemsjukvård som vårdform 

(Milberg & Strang 2000, ss. 533-534, Strang 2002 s 742-746). 

 

Vårdmodellen, virtuell vård, för avancerad hemsjukvård beskrivs också av 

Socialstyrelsen (2011, s. 46). Virtuell vård har sin grund i England men har även 

använts framgångsrikt i USA och Kanada. Mobila team vårdar patienten i det egna 

hemmet där syftet från början var att minska antalet slutenvårdsbesök. I Sverige finns 

det modeller som påminner om virtuella vårdavdelningar till exempel i Uppsala där ett 

multiprofessionellt team består av läkare (geriatriker), dietist, apotekare, logoped och 

fysioterapeut.  Teamet samarbetar strukturerat med kommunens distriktssköterskor där 

verksamhetsledaren är en specialistutbildad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2011, s. 46). 

Många höginkomstländer har som mål att minska oplanerade sjukhusbesök och 

inläggningar, en strategi för att förbättra kvaliteten på vården för befolkningen och för 

att flytta vården från sjukhus till hemmet. Den virtuella modellen för avancerad 

hemsjukvård är till för att kostnadseffektivisera, öka kvalitén och undvika onödiga 

sjukhusbesök med ökat lidande för patienter och anhöriga (Carlström & Berlin 2004, ss. 

24-25; Josefsson 2012, s. 6; Lewis 2010, ss. 1-16; Socialstyrelsen 2011, ss. 7-8). 

Dahlberg och Segesten (2013, s. 222-223) beskriver att samhället måste stödja patienter 

till en hälsosam livsstil, hälso- och sjukvården måste ta ett ökat ansvar och arbeta med 

patienters livsstilsfrågor. Distriktssköterskan med sin hälsofrämjande kompetens har ett 

ansvar för hållbar utveckling i hälso- och sjukvård (Anåker & Elf 2014, s. 387).  Hållbar 

utveckling beskrivs av Bruntland (1987, s. 41) utifrån tre aspekter, ekonomisk, social 

och ekologisk. Utifrån perspektivet hållbar utveckling ska distriktssköterskan tillgodose 

dagens behov men framtidens behov för kommande generationer får inte riskeras. 

 

Distriktssköterskans kompetens 

 

Distriktssköterskans kompetens inryms i kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska då den gäller oavsett verksamhet (Socialstyrelsen 2005, s. 10). 

Kompetensen består av tre områden: omvårdnadens teori och praktik; forskning, 
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utveckling och utbildning; och ledarskap. De beskriver sjuksköterskans profession och 

utövande av yrket för att ge en säker och god vård (Socialstyrelsen 2005, s. 9). 

 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008, ss. 3-13) beskriver distriktssköterskans 

kompetens. Distriktssköterskan ska leda och utveckla omvårdnaden. Yrket ställer krav 

på självständigt arbete, vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och 

professionellt ansvar. Distriktssköterskan måste ha en beredskap för ett livslångt 

lärande. Distriktssköterskan kan behöva ytterligare utbildning för att fördjupa sin 

kompetens då distriktssköterskan kan arbeta inom många olika områden.  

Distriktssköterskan måste vara flexibel, ha handlingsberedskap och kunna reflektera, 

omsätta färdigheter och kunskap i många olika situationer. Grunden i 

distriktssköterskans arbete är mötet med alla människor i olika åldrar och med olika 

sjukdomstillstånd. En distriktssköterska ska ha ett etiskt förhållningssätt och i patientens 

hem är det särskilt viktigt för att hantera den miljö och situation som patienten vistas 

i(Distriktssköterskeföreningen 2008, ss. 3-13). 

 

Kompetensutveckling är en ständigt pågående process vilken är tänkt att bredda och utöka 

kompetensen hos den enskilda distriktssköterskan och hos teamet (Josefsson 2009, s. 131). 

Kunskapsutvecklingen i hemsjukvården leder till ökade krav på kvalitet och 

kostnadseffektivitet. Distriktssköterskans faktiska kompetens har betydelse. En 

förutsättning för utvecklingen av distriktssköterskans kliniska kunskaper är praktisk 

erfarenhet (Josefsson 2009, ss. 131-132). Enligt Josefsson (2009, s. 133) är det viktigt att 

överbrygga gapet mellan den kompetens som efterfrågas och den kompetens som vårdare 

har. Karlsson, Lagerström och Morberg (2006, s. 39) menar att det finns ett behov av att 

utveckla distriktssköterskans kompetens och få förnyade kunskaper, vilket kan göras 

med handledning, kurser, konferenser och hospitering på sjukhus. Vikten av att 

distriktssköterskan har aktuell kunskap är stor för att kunna möta dagens patienter och 

anhöriga. Förutom distriktssköterskans omvårdnadskunskap är den medicinska 

kunskapen av vikt men också ökad kunskap i pedagogik och kommunikation (Karlsson, 

Lagerström & Morberg 2006, s. 39). Kompetensutveckling är en ständigt pågående 

process vilken är tänkt att bredda och utöka kompetensen hos den enskilda 

distriktssköterskan och även hos teamet (Josefsson 2009, s. 131). 
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För att tillgodose patientens behov av vård krävs en kompetensutveckling, vilket har 

öppnat upp för nya former av utbildningar (Pratt 2006, ss. 234-240, Hallman & Gillsjö 

2005, s. 77). Distriktssköterskan anses ha förutsättningar för att utveckla sin 

professionella kompetens ytterligare mot en mer specialiserad funktion (Pratt 2006, s. 

240; Gillsjö & Hallman 2005, s. 76). 

 

Distriktssköterskan ska speciellt uppmärksamma ohälsa och samordna med preventiva 

och hälsofrämjande insatser samt beakta psykosociala problem som kan uppstå vid 

åldrande, funktionshinder och sjukdom. Distriktssköterskan måste således även ha 

medicinsk och en psykosocial kompetens (Socialstyrelsen 2008, s. 25; Karlsson, 

Lagerström & Morberg 2006, s. 36; Böckle & Tee 2012, s. 822; Pusa, Hägglund, 

Nilsson & Sundin 2015, s. 93). Distriktssköterskan ska arbeta preventivt men på grund 

av att patienter har ökad avancerad hemsjukvård på grund av kroniska sjukdomstillstånd 

så får det preventiva arbetet stå tillbaka (Josefsson & Peltonen 2015, s. 2). 

 

Med anledning av den globala utvecklingen av sjuksköterskans yrke till att utöva mer 

avancerade metoder har International Council of Nurses (ICN) 2015 skapat en 

definition för att underlätta en gemensam internationell förståelse, en guide till att 

vidareutveckla specialistsjuksköterskans roll. Definitionen beskriver en 

specialistsjuksköterska med förvärvade expertkunskaper som utövar avancerad vård och 

kan ta beslut i mer komplexa situationer. Specialistsjuksköterskan har en klinisk 

kompetens, vars egenskaper formas av sammanhang i det land där 

specialistsjuksköterskan arbetar (ICN 2015). Kommunerna efterlyser 

distriktssköterskor, specialister som är utbildade i avancerad hemsjukvård (Josefsson & 

Peltonen 2015, s. 2). 

 

Med en åldrande befolkning ökar vårdbehovet i hemmet (Socialstyrelsen 2008, s. 7; 

Böckle & Tee 2012, s. 822). Befolkningen lider av åldersrelaterade sjukdomar samt 

skador, som demens, cancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom, hjärtsvikt, neurologiska 

sjukdomar, frakturer och trycksår (Socialstyrelsen 2011, s. 8; Josefsson 2010, s. 2). 

 

Samhällsutveckling innebär att distriktssköterskans arbete ändrat karaktär och 
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arbetskåren behöver vara mer förberedd. Det kräver att distriktssköterskan kan förstå 

och utöva teknik i patientvården. (Karlsson, Lagerström & Morberg 2006, s. 36; Böckle 

& Tee 2012, s. 822; Pusa et al. 2015, s. 93). Den medicinska teknologin utvecklas 

snabbt. Det leder till ökade krav på kvalitet och hälsoekonomi. Det behövs en 

kostnadseffektiv vårdmodell för att möta vårdbehovet från patienter med 

långtidssjukdom och det kräver en utveckling av yrket som distriktssköterska 

(Socialstyrelsen 2008, s. 7; Böckle & Tee 2012, s. 822). 

 

Munck (2011, s. 846) menar att distriktssköterskans krav är för höga. Användningen av 

medicinteknisk utrustning har ökat i avancerad hemsjukvård då det ses som en snabb 

lösning på minskade resurser i vården, som påverkar den hållbara utvecklingen (Munck 

2011, s. 846;  Lehoux, Richard, Pineault & Saint-Arnaud 2006, ss. 44-54). Samtidigt 

finns hos distriktssköterskan en brist vad det gäller medicinteknisk kompetens. Det 

påverkar patientsäkerheten. Brist på kontinuitet och stöd i hanteringen av 

medicinteknisk utrustning orsakar osäkerhet och utsatthet hos distriktssköterskan. 

Hanteringen i patientens hem kräver förberedelse och planering, som att vårdare bör 

vara utbildade och förberedda. När distriktssköterskan känner sig säker i den 

medicintekniska hanteringen, kan distriktssköterskan möta och utveckla 

patientrelationen (Munck 2011, ss. 846-849). 

 

Kompetens  
 

Ellström (1997, s. 267) definierar kompetens som en individs, eller en grupps 

potentiella handlingsförmåga att framgångsrikt hantera särskilda situationer eller 

slutförandet av en viss uppgift eller arbete. Ellström (1997, s. 267) delar in den 

potentiella handlingsförmågan i psykomotoriska färdigheter, kognitiva faktorer, 

affektiva faktorer, personlighetsfaktorer och sociala färdigheter. Kompetensen ökar om 

dessa färdigheter utvecklas av individen eller teamet (Josefsson 2009, s. 128).   

 

En arbetsmiljö som tillåter, stimulerar lärande och kompetensutveckling betyder mycket 

för den anställdes hälsa, välbefinnande och personliga utveckling. Det leder till en 

kvalitetsutveckling i organisationen. Bristande kompetens leder till oro, osäkerhet och 
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en känsla av att inte hantera situationen och det hindrar möjligheterna att införa ny 

teknik ( Ellström, Gustavsson & Larsson, 1996, s. 146;  Ellström, Ekholm & Larsson 

2003, s. 90). 

Arbetsuppgifter som anses svåra leder till en känsla av otillräcklighet. Det handlar då 

oftast om tidsbrist, inte kompetensbrist (Ellström, Ekholm & Larsson 2003, s. 114). 

Handledning i tidspressad vård leder till att man tränar sin mänskliga kompetens samt 

kunnandet och kännandet sammanflätas till görandet (Dahlberg 2013, s. 255). 

Reflektion krävs av det vardagliga lärandet för att det ska kunna utvecklas (Ellström, 

Gustavsson & Larsson 1996, s. 5). Distriktssköterskan i kommunens hemsjukvård 

arbetar ofta ensam och självständigt, då det krävs egna bedömningar och beslut. Därför 

rekommenderas inte nyutexaminerade sjuksköterskor i kommunens hemsjukvård 

(Munck 2011, s. 848, Josefsson & Peltonen 2015, s. 5). Distriktssköterskorna upplever 

dock att de på grund av sin möjlighet till flexibilitet och att de kan styra, planera sitt 

arbete gör att de kan minska stressen i uppkomna arbetssituationer (Josefsson & 

Peltonen 2015, s. 5). 

 

Utvecklingen i arbetslivet av tekniska och arbetsorganisatoriska förändringar ställer 

krav på mångkunnighet och flexibilitet. Det leder till nya kompetenskrav i formell 

utbildning och att få möjlighet på arbetsplatsen att upprätthålla, utveckla sin kompetens 

(Ellström, Gustavsson & Larsson 1996, s. 143). Det krävs en helhetssyn på 

verksamhetsutveckling för att anställda ska ges förutsättning till lärande i det dagliga 

arbetet. Det krävs kompetens och engagemang i utvecklingsfrågor hos ledning, fackliga 

företrädare, chefer, personal och utbildningsansvariga (Ellström, Gustavsson & Larsson 

1996, s. 173). På grund av organisationsförändringar och minskade vårdresurser har 

distriktssköterskans arbetsinnehåll förändrats. Organisationsförändringar gör att det 

uppstår frågor kring hur distriktssköterskan möter förändringarna i arbetssituationen och 

hur det påverkar distriktssköterskans profession (Karlsson, Lagerström & Moberg 2006, 

s. 36). Distriktssköterskans ansvarsområde måste förtydligas och distriktssköterskan 

måste få möjlighet att utveckla sin kompetens för att professionen i sig ska få möjlighet 

till egen utveckling och stärka sin egen profession (Karlsson, Lagerström & Morberg 

2006, s. 40). Kompetensutveckling bör arbetsgivaren bidra med i större utsträckning än 

tidigare.  Bättre organisation och större möjligheter behövs för distriktssköterskans 



15 

kompetensutveckling (Josefsson 2006, s. 2). 

 

Pratt (2006, ss. 234-240) beskriver att distriktssköterskor är en yrkesgrupp med 

kompetens som behövs för att möta det ökade antalet patienter med kroniska sjukdomar 

i hemmen.  Det måste förtydligas på vilket sätt distriktssköterskorna ska få stöd i den 

medicintekniska utvecklingen och stöd i att utveckla sin kompetens inom sin profession.  

Lehoux et al (2006, ss. 44-54) menar att distriktssköterskan redan möter högteknologisk 

vård i patientens egna hem men att det trots allt finns en osäkerhet kring vården. Lehoux 

et al. (2006, ss. 44-54) anser att med regelbunden utbildning så minskar osäkerheten i 

utförandet. Distriktssköterskan har i sin kompetens ett familjeperspektiv som är viktigt 

för helheten vid vård i patientens egna hem, vid avancerade hemsjukvård (Pusa et al. 

2015, ss. 93-100). 

 

Sjuksköterskan ska upprätthålla sin vårdande ambition, även vid medicinska procedurer 

som kan hålla på i timmar, exempelvis dialysbehandling. Uppgifter av teknisk karaktär 

får aldrig utföras mekaniskt (Dahlberg 2013, ss. 317-318). Enligt Willman, Stoltz och 

Bathseaven (2008, s. 25) behövs mer forskning för att säkerhetsställa att evidensbaserad 

vård ger bättre resultat för patienten. Avsikten med evidensbaserad hälso- och 

sjukvården är egentligen inte att spara pengar utan att fördela resurserna på rätt nivå. Att 

kostsamma ovetenskapliga metoder fasas ut. Detta kräver att utvärdering och 

resultatsammanställningar genomförs så att det finns ett underlag att utgå ifrån 

(Willman, Stoltz & Bathseaven 2008, s. 25). 

 

Vårdvetenskapligt perspektiv 
 

En filosofisk grund i vårdvetenskapen är livsvärldsteorin (Dahlberg & Segesten 2013, s. 

127). Begreppet livsvärld är uppsprunget från fenomenologin (Bengtsson 2005, s. 17). 

Det är av vikt att distriktssköterskan förstår och möter patienten i dess livsvärld i det 

egna hemmet. Distriktssköterskan bör förstå, beskriva, analysera samt förklara 

patientens sjukdom, lidande, hälsa och vård så som aspekten av livet upplevs av 

patienten. Det som beskriver patientens värld är så som patienten upplever sin värld. 

Den är personlig, unik men delas med andra. Distriktssköterskans perspektiv ingår i 
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patientens livsvärld då de båda befinner sig i samma värld. Det är i livsvärlden som 

vårdandet börjar och hälsokraften kommer därifrån (Dahlberg & Segesten 2013, ss. 

127-128.)  Det är viktigt att ha patientens vardagsliv i åtanke i vården, speciellt i 

hemsjukvård, så inte distriktssköterskan tar över hemmet (Dahlberg & Segesten 2013, s. 

142). 

 

Varje patient ska mötas med stor öppenhet, följsamhet för att livsvärlden ska kunna visa 

sig. Distriktssköterskan måste ha kompetens att ställa frågor så förutsättningslöst som 

möjligt och sedan också lyssna till patientens svar. Distriktssköterskan bör också hitta 

balansen mellan att bekräfta det distriktssköterskan vet och för att förstå något nytt. Det 

är mycket viktigt att distriktssköterskan kritiskt granskar och värderar sin egen 

medvetenhet (Dahlberg & Segesten 2013, ss. 155-156). Det finns inget hinder för att 

undersöka livsvärlden så länge den är medvetandegjord. Tidigare kunskap och 

förförståelse sätts åt sidan så att människan får en chans att visa sig (Bengtsson 2005, ss. 

30-33).   

 

Patienten ska få evidensbaserad vård som är vetenskaplig och beprövad (Dahlberg & 

Segesten 2013, s. 257). Professionellt arbete i vården behöver en grund i både 

vårdvetenskap och medicinska vetenskap (Dahlberg & Segesten 2013, s. 157). I 

vårdvetenskap är inte sjukdomen fokus utan förståelse av hur hälsa och välbefinnande 

kan stödja och stärkas samt hur sjukdomen påverkar patientens värld och det dagliga 

livet (Dahlberg & Segesten 2013, ss. 160-161). 

Vårdvetenskapens strävan är utveckling av symtomlindrande åtgärder som inte är 

medicinska (Dahlberg & Segesten 2013, s. 164). Genom att erbjuda kunskap och 

vårdande som hjälper patienten att uthärda lidande vinner patienten hälsa och 

välbefinnande (Dahlberg & Segesten 2013, s. 177). 

 

Det är viktigt att bevara och främja det naturliga (Dahlberg & Segesten 2013, s. 197). 

Förändringar som måste genomföras i patientens egna hem planeras och genomförs med 

patienten och anhöriga för att minska intrånget i den normala miljön (Dahlberg & 

Segesten 2013, s. 237). Tekniska hjälpmedel är inte neutrala objekt, utan de är med och 

formar samspelet med människor (Bengtsson 2005, s. 82). Livsvärlden är en komplex 



17 

verklighet med fysiska och psykiska egenskaper (Bengtsson 2005, ss. 18-20). 

 

PROBLEMFORMULERING 
Antalet människor ökar i hemsjukvård och fler får hemsjukvård i egna hemmet av 

kommunens distriktssköterskor och andra yrkesgrupper. Den vård som tidigare endast 

kunde ges i slutenvården kan nu bedrivas i patientens egna hem. Det är en konsekvens 

av politiska beslut och människors egen önskan att vårdas i sitt hem. Forskning visar att 

det finns kompetensbrist i kommunens hemsjukvård. Kompetensen behöver ökas och 

vidareutvecklas för distriktssköterskan. Därför är det av betydelse att göra denna studie 

som belyser distriktssköterskans specifika kompetens samt kompetensbehov i arbetet i 

kommunens avancerade hemsjukvård. 

 
SYFTE 
Belysa distriktssköterskans upplevelse av kompetens samt kompetensbeho i arbetet i 

kommunens avancerade hemsjukvård. 

 
METOD 

Ansats 
 

Det här är en kvalitativ studie med en induktiv ansats (Granskär & Höglund-Nielsen 

2012, ss. 187-188). Kravet på metod som ställs är att den är adekvat för studiens syfte 

(Bengtsson 2005, s. 38). 

Studien har som mål att beskriva nyanserade kvalitativa aspekter av den intervjuades 

livsvärld (Willman, Stoltz och Bathseaven 2008, s. 86; Kvale & Brinkmann 2014, s. 47). 

En induktiv ansats innebär att studera förutsättningslös, vilket strävats efter i analysen 

av texterna baserade på människors upplevelser (Granskär & Höglund-Nielsen 2012, ss. 

187-188). Forskaren är både nära och distanserad i betraktelsen av fenomenet som ska 

studeras (Bengtsson 2005, s. 38). Fördel med kvalitativ innehållsanalys är att metoden 

kan användas oavsett syfte, forskarens erfarenhet och data av olika kvalitet. Ju bättre 

erfarenhet forskaren har och ju bättre datamaterial som finns desto bättre kvalitet och 

sammanhängande resultat skapas. Det är viktigt att ha en öppenhet och inte förhasta sig 
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i början av analysen för att behålla sin öppenhet för fenomenet (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström 2008, s.98). 

 

Deltagare 
 

En mellanstor svensk stad valdes, med tre stadsdelar som alla inkluderades i studien. 

Inklusionskriterier fastställdes att distriktssköterskorna som skulle intervjuas i studien 

skulle ha genomfört specialistutbildning till distriktssköterska och ha minst två års 

erfarenhet av kommunens hemsjukvård i patientens egna hem. Informationsbrev 

skickades till områdescheferna i kommunen (Bilaga 1). Information lämnades om studien 

som godkändes av områdescheferna. Ett bekvämlighetsurval gjordes för att välja 

distriktssköterskor. Enhetscheferna i kommunens hemsjukvård lämnade ut namn på de 

anställda distriktssköterskorna som stämde in med inklusionskriterierna. 

  

Informationsbrev skickades till åtta distriktssköterskor som alla gav sitt samtycke till att 

medverka i studien (Bilaga 2). Alla distriktssköterskor var kvinnor i ålder från 39 till 63 

år. Distriktssköterskorna hade minst två års erfarenhet av arbete i kommunens 

hemsjukvård. Distriktssköterskorna informerades om studien, att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan utan närmare motivering och att studien följer nationella 

forskningsetiska krav (Vetenskapsrådet 2012) (Bilaga 3). De informerades om att deras 

intervjuer skulle hanteras konfidentiellt, genom att endast författarna och handledaren 

hade tillgång till insamlat material. Information gavs också om att deltagandet kommer 

presenteras i studien men att ingenting av det som blir sagt kan härledas varken till 

distriktssköterskan eller var distriktssköterskan arbetar. Nyttjandekravet följdes genom att 

insamlande data inte kommer att användas i andra icke vetenskapliga sammanhang eller 

i kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet 2012). 

 
Datainsamling 
 

En intervjuguide skapades. Intervjuguiden inleds med en öppen fråga för att leda 

distriktssköterskan inom studiens syfte (Bilaga 4). Intervjuguiden kan ses som ett manus 

som syftar till att ge intervjun en viss struktur (Kvale & Brinkmann 2014, s. 33-34). 
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Distriktssköterskorna fick själva välja tid och plats för var intervjun skulle genomföras. 

De valde att bli intervjuad på sin arbetsplats. Först genomfördes en provintervju med en 

av distriktssköterskorna för att få respons på hur frågorna var formulerade och hur 

intervjumetodiken fungerade. Då ingen ändring gjordes, inkluderades provintervjun i 

denna studie. 

 

Författarna strävade efter att ha en öppenhet vid den kvalitativa intervjun för att visa på 

nya och oväntade fenomen (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 33-34). Därför bads 

distriktssköterskan berätta fritt om sina upplevelser av deras eget kompetensbehov vid 

arbete i kommunens hemsjukvård. Intervjuerna spelades in och varade cirka 25-45 

minuter.  Kvale och Brinkmann (2014, ss. 33-34) menar att minsta möjliga styrning av 

distriktssköterskan är viktig vid kvalitativa intervjuer. De anser att intervjun bör likna ett 

vanligt samtal, där forskaren ger ramarna men distriktssköterskan får påverka intervjuns 

utveckling. Styrkan i en kvalitativ intervju är att fånga många olika distriktssköterskors 

uppfattningar, upplevelser av ett bestämt fenomen och där av få en mångsidig bild av 

fenomenet. De inspelade intervjuerna skrevs ut i text och utgjorde underlag för 

analysen. 

 

Dataanalys 

 

Båda författarna genomförde analysen. Genom att studien analyseras av två personer 

kan tillförlitlighet av resultatet öka (Granskär & Höglund-Nielsen 2012, ss. 198-199). 

Helhetsbild skapades genom att all text som utgjorde analysenheten lästes. Därefter 

lästes allt var för sig för att sedan reflektera tillsammans över textens innehåll. En text 

som analyseras bör ses i sitt sammanhang och en text får en mening genom läsaren. 

Flera tolkningar kan förekomma även om dessa är olika (Granskär & Höglund-Nielsen 

2012, s. 188). Meningsenheter identifierades, abstraherades och kondenserades. De 

kondenserade meningsenheterna benämndes med koder. Koderna delades in i 

underkategorier och kategorier(Tabell 1). Författarna analyserade två intervjuer 

tillsammans för att sedan göra resten var för sig. Detta gjordes för att förvissa oss om att 

vi gjorde lika och att kodningen stämde med texten. Författarna diskuterade med 

varandra när osäkerhet uppstod vid analysen. 
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Det som är viktigt vid kvalitativ innehållsanalys är att upptäcka skillnader och likheter i 

texten. Skillnader och likheter i texten delades in i kategorier. En kategori beskriver 

textens uppenbara innehåll. Kontexten, det sammanhang vilket studien utförs i har 

betydelse när kategorier skapas (Gillsjö & Höglund 2012, ss. 187-189).   
 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys. 
Bärande meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Det hälsofrämjande 
arbetet är den stora 
skillnaden, att tänket att 
arbeta preventivt är det 
jag har med mig efter 
distriktssköterskeutbild-
ningen 

Hälsofrämjande 
arbetet är den 
stora skillnaden. 
Tänket att arbeta 
preventivt från 
distriktssköterske
utbildningen 

Arbeta 
hälsofrämjande 
enligt 
distriktssköterskeut
bildningen 
 

Distriktssköters
kans 
hälsofrämjande 
arbete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formell 
kompetens 

Specialistutbildning 
riktad mot avancerad 
hemsjukvård där vi kan 
göra fler medicinska 
bedömningar och ta mer 
egna beslut 

Specialistutbild-
ning mot 
avancerad 
hemsjukvård 

Specialistutbilda sig 
i avancerad 
hemsjukvård 

Distriktssköters
kans behov av 
andra 
utbildningar och 
inriktningar 

Det känns ju lite så att 
det hade varit bra med 
mer inriktade 
specialistutbildningar 
utifrån var du ska arbete 
med. Att kunna välja 
valbara kurser i 
distriktssköterskeutbild-
ningen, om man vet att 
man skall arbeta mest 
med äldre, psykiatri, 
barn på vårdcentral till 
exempel. Det hade varit 
bra med lite olika 
kompetenser som 
psykiatri, diabetes och 
andra med specialist-
inriktning, hjärta och 
kärl m.m. 

Valbara kurser i 
distriktssköterske
utbildningen 
beroende på vilket 
område du ska 
arbeta med 
Bra med olika 
kompetenser 

Olika kompetenser 

 

Förförståelse 
 

Förförståelse betyder att författarna har en teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter och 
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förutfattade meningar av fenomenet som studeras. Det finns olika åsikter om 

förförståelsen ”kan sättas inom parentes” eller medvetandegöras. Att ”veta” kan vara 

viktigt men kan också hindra förståelsen. Öppenhet för en annan person är en 

förutsättning för att fånga personens upplevda erfarenhet och kunna ta del av ny 

kunskap (Dahlberg & Segersten 2013, s. 155). Forskaren ska värdera och kritiskt 

granska sin medverkan och medvetenhet om den situation som står i fokus. Forskaren 

ska ha en tyglad hållning, förförståelse. Hålla tillbaka och inte låta förförståelsen 

okontrollerat påverka situationen. Vara följsam mot verklighetens flertydlighet 

(Dahlberg & Segesten 2013, s. 156). Risken att igenkännandet går förlorat ökar om 

förförståelsen sätts åt sidan. Andra menar att ny kunskap och djupare förståelse nås om 

förförståelsen medvetandegörs (Granskär & Höglund-Nielsen 2012, s. 197). 

 

Förförståelse innebär att ha en grundsyn på vår egen verklighet och livsvärld. De 

antaganden författarna gör är viktiga att synliggöra för att genomföra en säker och bra 

analys av datamaterialet (Granskär & Höglund-Nielsen 2012, ss. 17-18). Att hålla sig 

förutsättningslös vid den kvalitativa intervjun och vara kritiskt medveten om sina egna 

antaganden och hypoteser är viktigt (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 47-48). Författarnas 

förförståelse grundar sig på erfarenhet både från arbete vid sjukhus samt hemsjukvård. 

Arbetet i hemsjukvården innefattar det som studien belyser, avancerad och basal 

hemsjukvård. Förförståelsen har lett till att studiens intervjuguide har kunnat bearbetas 

och utformas på ett relevant sätt som kan leda till att syftet besvaras. Ju bättre 

datamaterial och erfarenhet författarna har, ju större och mer sammanhängande blir 

resultatet (Granskär & Höglund-Nielsen 2012, s. 199).  Författarna har under arbetet 

med studien regelbundet diskuterat sin förförståelse med varandra för att 

medvetandegöra författarnas förförståelse. 

 
Etiska överväganden 
 

Den här studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2012) fyra forskningsetiska 

principer informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet följdes genom att distriktssköterskorna 

informerades muntlig och skriftligt om studiens syfte, innehåll, nyttan med studien samt 
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deras rättigheter. Distriktssköterskorna informerades muntligt och skriftligt om att 

deltagande var frivilligt, rätten att när som helst avbryta sin medverkan utan närmare 

motivering. Samtyckekravet följdes genom att distriktssköterskorna gav sitt samtycke 

till att delta. Konfidentialitetskravet följdes genom att insamlad data endast var 

tillgänglig för studenterna och handledaren. Enskilda distriktssköterskor kan inte 

identifieras av utomstående genom att insamlad data har avkodats. Efter kursens slut 

raderas alla uppgifter. Nyttjandekravet följdes genom att insamlande data inte kommer 

att användas i andra icke vetenskapliga sammanhang eller i kommersiellt bruk 

(Vetenskapsrådet 2012). 

 
 
RESULTAT 
Resultatet presenteras genom tre kategorier och sex underkategorier 

som framkom i analysen (Tabell 2). 

 
Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier. 

 

Kategorier 

 

Underkategorier 
 

Formell kompetens 
Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete 

Distriktssköterskans behov av andra specialistutbildningar och inriktningar 
 

Reell kompetens 
Betydelsen av yrkeserfarenhet 
 

Betydelsen av teamsamarbete 
 

 

Ansvar för 

kompetensutveckling 

Distriktssköterskans ansvar för sitt kompetensbehov 

Organisationens ansvar för distriktssköterskans kompetensbehov 

 
Formell kompetens 
 

Kategorin bildas från två underkategorier, distriktssköterskans hälsofrämjande arbete 

och distriktssköterskans behov av andra specialistutbildningar.  Distriktssköterskorna 

ansåg att den kompetens de erhöll från distriktssköterskeutbildningen inom 

hälsofrämjande arbete var till nytta även inom den avancerade hemsjukvården. 

Distriktssköterskorna upplevde att de tack vare sin utbildning fick en helhetssyn, 

samsyn av vården av patienten i det egna hemmet. Distriktssköterskorna framförde dock 
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önskemål om fler riktade utbildningar eller annan specialistutbildning när då 

distriktssköterskan kan arbeta inom många olika områden och träffar patienter med 

många olika diagnoser som är i behov av avancerad hemsjukvård. 

 

Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete 
 
Det flesta distriktssköterskor i studien ansåg att distriktssköterskeutbildning erbjöd en 

bra och bred utbildning med fokus på hälsofrämjande arbete. Det preventiva arbetet är 

till nytta i avancerad hemsjukvård. De ansåg att distriktssköterskeutbildningen framför 

allt höjt deras kompetens i hälsofrämjande och preventiva arbetet, vilket de ansåg fanns 

behov av i avancerad hemsjukvård. 

 

”Utbildningen fokuserar på det friska, det hälsofrämjande, inte bara på det sjuka” 

 

Distriktssköterskorna ansåg att distriktssköterskeutbildningen gav ett annat 

helhetsperspektiv i vården av patienten till skillnad från grundutbildningen. 

Utbildningen gör sjuksköterskan mer självständig och leder till kompetens i 

informationssökning. Resultatet visade att de flesta ansåg att 

distriktssköterskeutbildningen ökade kompetensen för att arbeta i hemsjukvård. 

Utbildningen gav ökad förståelse och samsyn av vården i patientens egna hem. 

Resultatet visade att specialistutbildning generellt sett leder till utveckling och 

fördjupad kunskap om patientens behov. Uppföljningar bedrivs på ett annat sätt av de 

som har specialistutbildning till skillnad mot de grundutbildade sjuksköterskorna. Några 

av distriktssköterskorna menade att de behöver kompetens om farmakologi och att 

förskriva läkemedel och hjälpmedel, vilket distriktssköterskeutbildningen erbjöd. 

Distriktssköterskorna i hemsjukvården ansåg att de bör vara medvetna om 

maktförskjutningen i hemsjukvård, att patientens självbestämmande ökar och kan 

bestämma över sin egen vård på ett annat sätt än på sjukhus. Distriktssköterskans 

medvetenhet ökade genom distriktssköterskeutbildningen. 

  

”Det är ett annat förhållningssätt ute än inne […] vilket jag tycker om […] att arbeta 

självständigt[…]vi håller undan symtom, besvär och förebygger[…]vi ska inte bara 

åtgärda problem utan se till att vi inte får några” 
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Resultatet visade att distriktssköterskorna önskade mer riktad kunskap beroende på 

vilken verksamhet distriktsköterskan skall arbeta med. Det framkom önskemål om 

spetskompetens inom det område där de tänkt vara verksamma.  

 

Distriktssköterskans behov av andra specialistutbildningar och inriktningar 
 

Alla distriktssköterskor ansåg att behovet finns av ytterligare utbildning i hemsjukvård 

inom olika områden. Kompetensbehovet som nämns är utbildningar med inriktning mot 

palliativ vård, psykiatrisk vård, sårvård, akutmedicin, geriatrisk vård, vård av barn och 

avancerad hemsjukvård. 

 

”Yrket spänner över stora områden, det blir tydligt hur komplext yrket som 

distriktssköterska i hemsjukvården är” 

 

Några av distriktssköterskorna hade annan specialistutbildning utöver 

distriktssköterskeutbildningen och de såg annorlunda på kompetensbehov i kommunens 

avancerade hemsjukvård. Distriktssköterskeutbildningen ger en bred kunskap, men för 

lite inriktning mot den avancerade hemsjukvården. I avancerad hemsjukvård krävs 

kunskap om vård av patienter som drastiskt kan försämras, som hjärtsvikt. 

 

”Kurs i avancerad hemsjukvård på distriktssköterskenivå är något som alla i 

hemsjukvården borde läsa” 

 

Distriktssköterskorna ansåg att olika specialistutbildningar berikar kompetensen i 

kommunens hemsjukvård då distriktssköterskan möter en mångfald av patienter med 

olika behov. De menade att det behövs en bred kompetens i kommunens hemsjukvård. 

Behov av samtalsmetodik ansågs vara en viktig del att ha vid samtal med patient och 

anhöriga vilket distriktssköterskeutbildningen erbjöd. Det som framkom i resultatet var 

att de distriktssköterskor som även hade annan specialistutbildning ansåg att 

distriktssköterskeutbildningen inte uppfyllde alla kompetensbehov som krävs i 

hemsjukvården. Distriktssköterskorna ansåg att det hade varit bra med en riktad 
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specialistutbildning mot avancerad hemsjukvård för att få ökad kunskap och kunna göra 

fler medicinska bedömningar. Öka förmågan att kunna ta mer egna beslut. 

Distriktssköterskorna ansåg att det hade varit mer givande och skapat ytterligare 

effektivitet. Möjligheten att få tydligare mandat att göra medicinska bedömningar att 

fatta egna beslut ansåg distriktssköterskorna vara ett kompetensbehov, vilket hade varit 

bra för hemsjukvården. 

 

”Ökad kompetens, en fördjupning som ger oss redskap” 

 

Reell kompetens 
 

Två underkategorier bildade kategorin som beskriver betydelsen av yrkeserfarenhet 

samt samarbetet med team internt, externt. Distriktssköterskorna rekommenderar att inte 

börja som nyfärdig sjuksköterska i hemsjukvården. Yrkeserfarenhet är viktigt att ha vid 

mötet med patienter som har avancerad hemsjukvård. Distriktssköterskorna beskriver 

betydelsen av ett gott samarbete med team inom organisationen som utom den egna 

organisationen. 

 

Betydelsen av yrkeserfarenhet 
 

Intervjuerna visade att alla distriktssköterskor menade att erfarenhet var en viktig faktor 

för att utöva arbetet i hemsjukvård. De rekommenderade att en nyfärdig sjuksköterska 

inte ska börja i hemsjukvården då det förekommer mycket ensamarbete. Det krävs 

mycket erfarenhet och rutin då man gör egna bedömningar och beslut. De flesta 

hänvisade till sin erfarenhet när det kommer till att ta beslut och att bedöma patientens 

vårdbehov.  Att landa i sin yrkesidentitet före man läser en specialistutbildning ansågs 

vara viktigt. Att skapa sig erfarenhet före man läser en specialistutbildning ansågs vara 

ett behov då det ställer höga krav och det krävs mycket kompetens för att bedöma och 

prioritera i hemsjukvård. Kombinationen med utbildning och erfarenhet ansågs viktigt. 

 

”Det är viktigt att ha kött på benen innan man börjar i hemsjukvården” 
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”Det är verkligen från novis till expert, det är erfarenheten som gör oss till experter” 

Distriktssköterskorna som hade arbetat inom akutsjukvård innan deras utbildning till 

distriktssköterska beskrev att de hade god nytta av sin yrkeslivserfarenhet. Erfarenheten 

av akutsjukvård gör att distriktssköterskan upplevde en trygghet i sin yrkesroll. I 

akutsjukvården möter sjuksköterskan patienter i alla åldrar. De ansåg att akutsjukvården 

ger erfarenhet att strukturera och prioritera vilket distriktssköterskorna ansåg var en 

kompetens som behövs i hemsjukvården. 

 

”[…] i hemsjukvården så möter man patienter i olika åldrar och då är det skönt att ha 

den ryggsäcken med sig[…]” 

 

Resultatet i studien visade att på grund av sin erfarenhet så upplevde 

distriktssköterskorna den avancerade hemsjukvården mindre avancerad än deras 

kollegor. Den avancerade hemsjukvården ses då inte som avancerad längre. 

 

”Det är något man gör för att man kan det, har gjort det många gånger[…]för mig 

personligen är det inte avancerat alls” 

 

”Avancerad hemsjukvård, jag anser att det är när det är nya saker. Något nytt som man 

inte är bekant med” 

 
Betydelsen av teamsamarbete 
 

De flesta distriktssköterskorna beskrev samarbetet och utbytet av kunskap kollegor 

emellan. De beskrev team på den egna arbetsplatsen mellan olika yrkeskategorier samt 

samarbetet med landstingsanknutna team. Samarbete med sjukhusanknutna team 

beskrevs på olika sätt. Någon ansåg att patient som är knuten till sjukhusanslutet team, 

som andnings- och resursteamet eller palliativa resursteamet då behövdes inte 

professionen distriktssköterska. Ordinationer från det sjukhusanslutna teamet kan 

utföras av sjuksköterska utan specialistutbildning. De ansåg att distriktssköterskan 

spelade en stor roll i mötet med det sjukhusanslutna teamet då distriktssköterskan i sin 

profession innehar en kompetens att möta patienten i det egna hemmet.  De flesta ansåg 
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att de sjukhusanslutna teamen, speciellt palliativa resursteamet är mycket behjälpliga 

när det uppstår frågor i vården av patienten med avancerade hemsjukvård.   

 

”[…]en trygghet för oss att vi har sjuksköterskorna i palliativa teamet och läkarna, de 

ringer ju tillbaka med en gång om det är något” 

 

Några av distriktssköterskorna beskrev hur det saknas team för patienter med 

neurologiska sjukdomar, som till exempel Parkinson sjukdom. Patienter med 

neurologisk sjukdom har oftast en medicinsk behandling som är mycket specifik och 

distriktssköterskorna behöver stöd i bemötande av patienterna. Distriktssköterskorna 

upplevde även en kompetensbrist i mötet med patienter med psykiska sjukdomar och 

där sjukhusanslutet team hade öppnat för möjlighet att möta kompetensbehovet i den 

patientgruppen. Distriktssköterskorna beskrev skillnaden för de patienter som är 

inskrivna i lasarettsanslutna team, som det palliativa resursteamet (PRIS). Någon 

distriktssköterska i studien beskrev att man är en del av teamet kring patienten och 

fördelningen av ansvaret är uppdelat på den lasarettsanslutna sjuksköterska, läkare och 

övriga professioner. Distriktssköterskorna ansåg de fick en större förståelse när de 

behövde hjälp och stöd när patienterna var inskrivna i specialiserade team.  De såg 

fördelar med att det fanns lättare kontaktvägar med läkare och ansvarig sjuksköterska. 

Var patienten inskriven i PRIS så fanns redan kontakt med kurator, specialistläkare och 

andra instanser lättillgängligt. Kontakter kan knytas snabbare än om vårdcentralen ska 

ordna samtal och stödjande funktioner till patienten. 

Resultatet visade att de flesta av distriktssköterskorna ansåg att specialiserade team är 

bra för patienten. De menade att relationen med patient och anhöriga tar tid att bygga 

upp och redan etablerade patienter som är inskrivna i hemsjukvården mår bättre av att 

vårdas av den kända personalen i hemsjukvården. Nyinskrivna patienter hade varit 

behjälpta av specialistteam. Distriktssköterskorna ansåg att palliativa patienter skall vara 

inskrivna i palliativa resursteamet. 

 

”Inför döden skall man känna trygghet i sitt hem” 

 

”[…]en speciell grupp som skall ta hand om mig, det tror jag skapar trygghet” 
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”Är patienterna inte inskriven i PRIS har jag hela ansvaret för patienten” 

 

Ansvar för kompetensutveckling 
 

Kategorin framträdde från två underkategorier, distriktssköterskans ansvar för sin 

kompetens samt organisationens ansvar för kompetens. Både distriktsköterskan och 

organisationen har gemensamt ansvar för kompetensutveckling. Det ingår i 

distriktssköterskans profession men organisationen måste vara tillmötesgående vad 

gäller kompetensutveckling. 

 
Distriktssköterskans ansvar för sitt kompetensbehov 
 

Av resultatet framgick det att distriktssköterskorna ansåg att det var av vikt att ge 

trygghet till patienterna och få patienterna att känna säkerhet. Patienterna ska känna 

trygghet oavsett vilken distriktssköterska som kommer. 

  

”Patientens behov är att ha en sjuksköterska att vända sig till vid behov i olika frågor” 

 

”Mycket i vårt yrke innebär att patienten skall känna sig trygg” 

 

Distriktssköterskorna menade att det är viktigt att ha den kompetens som behövs för det 

uppdrag som utförs. En viktig del var professionalitet inför patienten och känna av 

patientens behov. Många menade att kunskapen om det som ska göras och hur det görs 

är en kompetens som distriktssköterskan måste tillgodose. Distriktssköterskorna ansåg 

att förmågan att känna sig trygg med uppgiften som ska utföras är viktigt för att 

patienten skall känna sig trygg med den vård som ges. 

 

”[…]att skapa lugn och inte svassa runt och kolla i instruktionsböcker som kan skapa 

osäkerhet hos patienten” 

                              

”[…]man är en typ av skådespelare, en livskonstnär” 
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I resultatet framkom att distriktssköterskan behövde vara säker på sin roll och veta vad 

hon pratar om. Distriktssköterskan måste ha självinsikt om sin egen kompetens och 

uppmärksamma var gränsen går kunskapsmässigt. Distriktssköterskan ska ha en 

självkännedom om sin egen kompetens. Alla distriktssköterska beskriver att 

distriktssköterskan måste våga fråga och inte göra saker som distriktssköterskan känner 

sig osäker på. 

 

”Hur säker du är som sjuksköterska inför patient och anhöriga, vilken kroppshållning 

och ansiktsuttryck du har, påverkar mer än vad du säger” 

 

Det som framgår mycket tydligt i resultatet är att alla i studien beskriver 

distriktssköterskans egenansvar. Distriktssköterskans egenansvar att ta reda på den 

kompetens som behövs. Egenansvar betyder enligt distriktssköterskorna att 

distriktssköterskan ska ha förmåga att inse sina begränsningar och sin egen 

kompetensbrist. Förhållningsätt och bemötande gentemot patienter och anhöriga är 

viktigt men distriktssköterskans kompetens och behovet av professionellt handhavande 

är av större vikt. Det framgår av resultatet att distriktssköterskan ska ta reda på det som 

ska utföras. Distriktssköterskorna beskriver att allt fler patienter vårdas i det egna 

hemmet och det är viktigt att distriktssköterskan i hemsjukvården hänger med och 

uppdaterar sig för att bemöta olika patientkategorier. Distriktssköterskan måste ha 

kunskap att kunna prioritera insatser som behövs i hemsjukvården enligt 

distriktssköterskorna. Distriktssköterskorna i studien menade att det finns behov av 

utveckling och kompetenshöjning. Det kommer hela tiden nya riktlinjer och det är 

viktigt att distriktssköterskan uppdaterar sig. Som distriktssköterska får man inte anse 

sig fullärd. 

 

”Man kan lura sig lite, saker och vården har ändrats över tid så man ska inte vara 

säker på att det man gjorde och lärde sig gäller idag” 

 

”Det är min självkänsla och erfarenhet som utgör min kompetens och som avgör om jag 

kan bedöma patientens behov i hemsjukvården” 
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Distriktssköterskorna menade att distriktssköterskan ska vara påläst och generellt ta 

reda på vad som krävs innan distriktssköterskan ger sig ut och gör bedömningar. Det 

ligger i distriktssköterskans egenintresse och egenansvar. Det ska ske före besöket hos 

patienten. De poängterade trots lång erfarenhet så lär man sig nya saker hela tiden. Det 

krävs att man lär av varandra, tar del av varandras kompetens. Att läsa på patientens 

journal och ta reda på den information som behövs. Nya saker och uppgifter som 

distriktssköterskan inte har varit med om på länge hanteras på ungefär samma sätt av 

alla distriktssköterskorna. De åker två och två till nya patienter, följer med någon van 

kollega och lär upp sig före uppgiften ska genomföras enskilt. De ansåg att vid nytt 

möte med patient och ny medicinteknisk utrustning ska man alltid åka två kollegor 

initialt. 

 

”Jag kan inte kunna allt och det är ingen som kan vara säker på allt”  

  

”Jag känner ingen oro eller ångest eller rädsla för det som skall göras” 

 

Ett vedertaget sätt att arbeta på framkom i resultatet var att ta reda på det man inte kan 

genom internet, kollegor, läkare eller andra som har den kunskap som söktes. De flesta 

distriktssköterskorna beskrev att de genom distriktssköterskeutbildningen fått lära sig 

vikten av att söka egen kunskap. Flera av distriktssköterskorna beskrev att 

distriktssköterskan ska ha en ödmjukhet inför det man inte kan och öppenhet för att 

andra har annan kunskap. Det ansågs viktigt att ständigt söka kunskap om det man inte 

kan. Distriktssköterskan måste hålla sig uppdaterad, inhämta kunskap när 

distriktssköterskan ställs inför nya saker. Några av distriktssköterskorna beskrev att det 

är lika viktigt att skapa tid för att utveckla kompetensbehovet som att boka tid för 

hembesök. 

 

”Distriktssköterskeutbildningen handlar ju om att man ska få mycket kunskap om lite så 

man vet var man ska vända sig och var man ska leta” 

 

”Det ingår i professionen att vara lyhörd och ta del av vetenskaplig information” 
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”Jag försöker vara påläst och fråga de som har erfarenhet” 

 

”Jag frågar de som har jobbat med exempelvis trach-vård inom det närmsta halvåret, 

inte de som jobbade för tio år sedan,[…]utan de som har senaste kunskapen” 

 

Vid avancerade uppdrag som dialys, pumpar, centrala infarter av olika slag och 

andningsapparatur som distriktssköterskan inte tidigare har arbetat med, beskrev alla 

distriktssköterska att de åker till närmaste sjukhus för att bli upplärda. Möjligheten och 

tiden för det finns enligt distriktssköterskorna. De beskrev att de tar det på största allvar 

att ge en trygg och säker vård till patienten. Någon distriktssköterska nämnde att det inte 

finns något kontrollsystem ute i hemsjukvården, det är ingen som ser arbetet och det är 

ingen som kontrollerar att arbetet genomförts rätt, inget backup-system som skyddar 

och det krävs mycket kunskap av distriktssköterskan som arbetar i hemsjukvården. 

Flera distriktssköterskor ansåg att distriktssköterskan inte får känna en osäkerhet inför 

att ge avancerad vård i hemmet som vid palliativ vård. 

 

”Det är du som skall ta beslut när det är dags att ge potenta läkemedel som morfin och 

midazolam som patient kanske aldrig har fått någon gång[…]du vet inte hur hon eller 

han reagerar”. 

 
Organisationens ansvar för distriktssköterskans kompetensbehov 
 

De flesta i studien beskrev organisationen kring hemsjukvård och hur verksamheten 

fungerar och deras egna önskemål vid avancerad hemsjukvård. Distriktssköterskorna 

beskrev introduktion av nya medarbetare och hur den rutinen, policyn ser ut och hur den 

skulle kunna se ut. De såg förbättringsmöjligheter i bredvidgång och mentorskap. 

Mentorskap kan hjälpa sjuksköterskor som inte har någon erfarenhet att få hjälp att 

bedöma patienterna och ha någon att vända sig till. Organisation vad det gäller policy 

och rutiner för introduktion för nyanställda sjuksköterskor i hemsjukvården ansåg 

distriktssköterskorna fanns behov av att ses över, detta för att kunna ge en säker och 

tillfredställande vård till patienten, framförallt den palliativa patienten. 

Distriktssköterskorna i studien ansåg det viktigt som nyanställd sjuksköterska och även 
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etablerade distriktssköterskor i hemsjukvården få möjlighet att fråga om råd utan att bli 

bedömd. 

 

”Viktigt att få växa in och att ha ett system som slussar in de nya, att ha en mentor och 

bredvidgång” 

 

”Mycket är en organisationsfråga vad det gäller att lära upp nya sjusköterskor, man 

kan ju inte nyanställa utan att ge rätt förutsättningar[…]” 

 

Distriktssköterskorna menar att som nyanställd kollega få möjlighet att följa med ut till 

patienten och ta del av mer erfarna kollegors kunskap är viktigt att utnyttja. Vid nytt 

möte med patient och ny medicinteknisk utrustning ska man alltid åka två kollegor 

initialt. De beskrev också att distriktssköterskorna har olika bakgrund, några har också 

andra specialistutbildningar utöver distriktssköterskan och då skapas möjligheten att 

kollegor kan lära, stödja varandra i den avancerade hemsjukvården. Oftast vänder man 

sig till kollega när kompetensen brister. Resultatet visade att distriktssköterskorna har 

önskemål om mer specialiserad kunskap fördelat på de som arbetar i verksamheten. En 

del av distriktssköterskorna ansåg att man bör arbeta mer som avdelningssköterskorna 

på sjukhuset, bli mer specialiserade på det man skall arbeta med. 

 

”Vi är en mellanhand och vi avlastar läkare och vårdcentraler oerhört mycket, vi gör 

också väldigt mycket för att patienten inte skall behöva åka till vårdcentralen eller 

hamna på AVC[…]det har vi ju konstaterat många gånger” 

 

”Vi arbetar med sjukgymnast, arbetsterapeut och delar distrikt tillsammans med annan 

sjuksköterska och vi utbyter kunskaper av varandra[…]tror vi kan utöka det ännu mer 

om det finns annan kompetens i gruppen.” 

 

Distriktssköterskorna framhävde vikten av utveckling i hemsjukvården genom 

rotationstjänster, auskultationsmöjligheter på sjukhuset för att öka sin kompetens. Ett 

visst antal utbildningsdagar borde erbjudas för att ha möjlighet att underhålla, öka den 

egna kompetensen beroende på vilka patienter som vårdas i den avancerade 
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hemsjukvården. 

 

”[…]någon kommer ut och så kör vi en utbildning. Det behöver inte vara flera timmar 

utan det kanske räcker med en halvtimme” 

 

Distriktssköterskorna upplevde att uppbackningen från arbetsgivaren var viktig. 

Inplanerad tid för handledning, tid för reflektion för utbyte av erfarenheter finns det ett 

behov av. Speciellt vid avancerad hemsjukvård och vård av svårt sjuka patienter. 

Distriktssköterskorna som har yrkeslivserfarenhet från arbete både inom landsting samt 

kommun menar att landstinget är betydligt bättre i sitt stöd vad gäller professionell 

handledning än kommunen. Tid för reflektion med kollegor leder till att man inte tar 

med saker hem. 

 

Även utbildningstillfällen i baskunskaper, som hjärt- lungräddning är viktigt för att 

skapa trygghet i distriktssköterskans yrkesprofession. Behov fanns att få gå på olika 

utbildningar inom sitt ansvarsområde. Distriktssköterskorna måste bli bättre på att delge 

sina kollegor efter genomgången kurs eller utbildning, kunskapen stannar gärna hos 

distriktssköterskan som har gått utbildningen. Den stoppar på individnivå enligt flera av 

distriktssköterskorna. 

 

”Jag kan inte söka ny kunskap inom organisationen utan det ligger på eget ansvar” 

 

”Jag är van från sjukhuset där man får handledning i alla situationer[…]inte en enda 

gång i kommunen” 

 

”Utbilda alla sjuksköterskor i vissa grejer,[…]om hjärt-lungräddning, det kan inte 

alla[…]det är viktigt, att man är trygg som sjuksköterska med baskunskaper som folk på 

ICA kan till och med[…]” 

 

”Reflektion gör att man orkar mer som person och sjuksköterska” 



34 

 

DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 
 

Studiens syfte var att belysa distriktssköterskans upplevelse av kompetens i arbetet i 

kommunens avancerade hemsjukvård. Resultatet diskuteras utifrån studiens tre 

huvudkategorier, formell kompetens, reell kompetens och ansvar för 

kompetensutveckling. 

 

Formell kompetens 
 

Alla distriktssköterskorna hade ytterligare högskoleutbildning utöver 

distriktssköterskeutbildning. De hade även formell kompetens genom utbildning i form 

av specialistutbildning för sjuksköterska som skolsköterska, anestesisköterska, äldre-

sköterska samt i form av hälsocoachutbildning och kurser sårvård och palliativ vård. 

 

Resultatet visade att distriktssköterskorna var positiva till 

distriktssköterskeutbildningen. De beskrev att kompetensen de fick om preventiv och 

hälsofrämjande vård var till nytta för att arbeta i avancerad hemsjukvård. De kan med 

hjälp av hälsofrämjande vård se och stödja patienten. Tidiga insatser för att stödja 

patienten i hur de kan hantera sin egen hälsa har en stor betydelse för att minska 

patientens behov av akuta besök på sjukhus (Pratt 2006, s. 234). Dahlberg och Segesten 

(2013, s. 222-223) beskriver att samhället måste börja stödja patienter till en hälsosam 

livsstil. Distriktssköterskorna i studien beskrev hur de har nytta av sin kunskap i 

hälsofrämjande vård även vid avancerad hemsjukvård. Författarna anser att 

distriktssköterskorna arbetar med hållbar utveckling i och med sitt hälsofrämjande 

arbete. Författarna anser, medvetna om sin egen förförståelse att det borde lyftas mer på 

arbetsplatsen. Hållbar utveckling bör ingå och diskuteras i distriktssköterskans vardag. 

 

Distriktssköterskorna ansåg att distriktssköterskeutbildningen gav en bred kompetens 
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som är mycket bra att ha i hemsjukvården. Distriktssköterskorna beskrev att de 

upplevde att deras kompetens ändrades efter genomförd specialistutbildning till 

distriktssköterska. Det ledde till att de fick ett annat helhetsperspektiv och fick förmåga 

att se hela människan. Vilket är bra då vårdaren måste ha den kompetens som krävs för 

att ha förmåga att se vad hälsa och välbefinnande betyder för den individ som är sjuk 

(Dahlberg & Segesten 2013 s. 127). Enligt Dahlberg och Segesten (2013, s. 127) 

påverkar sjukdomen individens upplevelse av mening och sammanhang individens 

vardag. Distriktssköterskorna beskrev att utbildningen gav en samsyn och förståelse 

som gjorde att det blev lättare att se patientens behov i det egna hemmet. Generellt 

visade det sig att specialistutbildning leder till kompetens och fördjupad kunskap. 

Kompetens att se och förstå patientens vårdbehov och ökad kunskap om farmakologi 

erhölls genom distriktssköterskeutbildning. 

 

Resultatet visade också att distriktssköterskorna ansåg att det behövs viktig kompetens 

att kunna se patientens vårdbehov och att uppfylla den kompetensbrist som kan uppstå 

då de ställdes inför nya arbetsuppgifter eller då det var längesedan de hade arbetat med 

dem. Kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor beskriver att distriktssköterskan 

måste vara flexibel och ha handlingsberedskap, kunna reflektera och omsätta den 

kompetens och färdighet i många varierande situationer (Distriktssköterskeföreningen 

2008, s. 3-13). 

 

Distriktssköterskorna menade att behovet av ytterligare utbildning inom olika riktade 

områden behövs i hemsjukvården för at kunna täcka upp alla områden som psykiatri, 

barnsjukvård, palliativ vård, sårvård, akutmedicin, geriatrisk vård och avancerad 

hemsjukvård. Det som var anmärkningsvärt i resultatet i studien var att de 

distriktssköterskor som hade annan specialistutbildning och erfarenhet av akutsjukvård 

såg ett annat kompetensbehov än sina kollegor som inte hade den erfarenheten med sig. 

Författarna ställer sig frågan om resultatet sett annorlunda ut om författarna intervjuat 

distriktssköterskor med inklusionskriterier att de inte skulle inneha annan 

specialistutbildning. Distriktssköterskorna ansåg att ytterligare specialistkompetens 

berikade arbetet i kommunens hemsjukvård då de möter en mångfald av olika 

patientkategorier med olika vårdbehov. Distriktssköterskans ansvarsområde måste 
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förtydligas och distriktssköterskan måste få möjlighet att utveckla sin kompetens. 

Distriktssköterskan har den högsta kompetensen i kommunens hemsjukvård med 

ansvaret att leda, prioritera, fördela och koordinera omvårdnadsarbetet (Josefsson & 

Peltonen 2015, s. 2). Professionen måste stärkas och ges möjlighet till egen utveckling 

av yrket. 

  

Distriktssköterskorna i studien ansåg att behovet av att följa med i utvecklingen vid vård 

av patienten i det egna hemmet var viktigt och ansvaret ligger både på den enskilda 

distriktssköterskan samt organisationen. Distriktssköterskans eget ansvar att identifiera 

kompetensbehov som behövs för vård av patienten ligger endast på den enskilda 

distriktssköterskan idag. Distriktssköterskorna ansåg att organisationen behöver ge ett 

bättre stöd vad det gäller professionell handledning, tid för reflektion, 

utbildningstillfällen i baskunskaper som hjärt- och lungräddning samt utveckling av 

egna ansvarsområden för att skapa trygghet i sin yrkesprofession. 

 

Dahlberg och Segesten (2013, ss. 300-301) beskriver Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor i korthet och jämför med Högskolerapporten 

(2007:23), Utvärderingar av grundutbildningar i medicin och vård vid svenska 

universitet och högskolor. Där riktades kritik mot en bristande anpassning till de 

förändrad sjukvårdsstruktur, förändringar bland befolkningen, samhället och dagens 

ohälsosituation (Högskoleverket 2007:23 se Dahlberg & Segesten 2013, ss. 300-301). 

Dahlberg och Segesten beskrev enligt Högskoleverket (2013, ss. 300-301) hur 

sjuksköterskor möter patienter med komplexa sjukdomsbilder och bör därför ha 

kompetens i att stödja en människa till ett bra liv trots sjukdom. Ökat ansvar måste tas 

vad gäller ökad kunskap om hur en människas livsstil påverkar välbefinnandet vid 

hälsa, ohälsa. Distriktssköterskans arbete har påverkats på grund av förändrade 

arbetsförhållanden (Josefsson & Peltonen, 2015, s. 1; Karlsson, Lagerström & Morberg 

2006, s. 36; Gillsjö & Hallmann 2005, s. 76). Distriktssköterskan skall speciellt 

uppmärksamma ohälsa och samordna preventiva hälsofrämjande insatser samt beakta 

psykosociala problem (Socialstyrelsen 2008, s. 25; Karlsson, Lagerström & Morberg 

2006, s. 36; Böckle & Tee 2012, s. 822; Pusa et al. 2014, s. 93). 
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I resultatet framkommer det tydligt att det är på det psykosociala och kommunikativa 

områdena som distriktssköterskorna har kompetensbehov. Samtalsmetodik och 

fördjupning inom psykiatri var något som alla distriktssköterskorna hade 

kompetensbehov av. Mycket av distriktssköterskornas arbete i hemsjukvård består av att 

samordna och samverka med andra professioner kring patient och anhöriga. Många av 

distriktssköterskorna i studien känner en osäkerhet i mötet med patienter med psykisk 

ohälsa. Sjuksköterskans samtal med patienten måste få ta tid i anspråk och ge utrymme 

för svåra, känsliga frågor. Idag undviks existentiella frågor stundtals då tiden inte finns 

(Dahlberg & Segesten 2013, ss. 305-306). Författarna anser att tid för samtal är lika 

viktigt att boka in som för exempel såromläggning. 

 

Distriktssköterskorna i studien beskrev att distriktssköterskeutbildningen är en bred 

utbildning, men att de i hemsjukvården möter patienter med många olika 

sjukdomsbilder. En god och säker avancerad hemsjukvård kräver kunskap och 

kvalificerad kompetens (Josefsson 2010, s. 2). Hemsjukvården ska fungera dygnets alla 

timmar, året runt och med tillgång till specialistutbildad sjuksköterska och läkare. 

Många av distriktssköterskorna i studien önskar få möjlighet att ytterligare kunna 

specialisera sig inom olika områden för att öka sin kompetens och utföra en säker vård. 

Det framkom att det finns ett önskemål om möjlighet till riktad utbildning beroende på 

var distriktssköterskan väljer att utöva sitt yrke då distriktssköterskeutbildningen ger 

möjlighet att arbeta inom många olika områden. 

 

Distriktssköterskans kompetens eftersöks även inom det militära. Sveriges försvar söker 

bland annat distriktssköterskor som ledare för vårdteam i andra länder (Försvarsmakten 

2015). De anser att distriktssköterskor med sin erfarenhet och kompetens är bäst lämpad 

för att anta den utmaningen. Det ansåg författarna var mycket intressant och stärker 

behovet och betydelsen av distriktssköterskans kompetens i samhället. 

 

I kompetensbeskrivning för distriktssköterska (Distriktssköterskeföreningen 2008, ss. 3-

13) står att läsa att distriktssköterskan måste ha en beredskap för ett livslångt lärande. 

Ytterligare utbildning kan behövas för att fördjupa sin kompetens då distriktssköterskan 

kan arbeta inom många olika områden. Karlsson, Lagerström och Morberg (2006, s. 38) 
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anser också distriktssköterskorna att det är nödvändigt att specialiseras sig inom något 

område. De önskar att de i framtiden ska få möjlighet att vara generalist men även 

specialisera sig inom område, efter befolkningens behov. Samhällsutvecklingen innebär 

att distriktssköterskans arbete ändrar karaktär och förändringen leder till att utveckling 

krävs för att distriktssköterskan ska öka sin kompetens och få förnyade kunskaper 

(Karlsson, Lagerström & Morberg 2006, s. 36; Böckle & Tee 2012, s. 822; Pusa et al. 

2015, s. 93). Enligt resultatet i studien ansåg distriktssköterskorna att om de fick mer 

riktad specialistutbildning kunde de ta mer egna beslut, få ökad kunskap och kunde göra 

fler egna medicinska bedömningar. Det är en positiv utveckling att intresset finns att 

arbeta än mer självständigt och kanske få mer mandat i sin roll som distriktssköterska i 

kommunens hemsjukvård. 

 

Resultatet i studien visade att distriktssköterskorna upplevde det viktigt med möjlighet 

att specialisera sig inom områden som är för dem intressanta, som avancerad 

hemsjukvård. Professionen måste stärkas och ges möjlighet till egen utveckling av 

yrket. Distriktssköterskan måste få möjlighet att utveckla sin speciella kompetens inom 

rådande organisation för att distriktssköterskan ska kunna ha en professionell framtid 

enligt Karlsson, Lagerström och Morberg (2006, s. 40). 

 

Resultatet visade att distriktssköterskorna såg ett behov av utveckling och 

kompetenshöjning.  De menade att det krävs att varje individ behöver hålla sig 

uppdaterad då det kommer nya riktlinjer hela tiden och att distriktssköterskorna menade 

att de aldrig är fullärda, att det är ett livslångt lärande. Pratt (2006, s. 239) anser att 

distriktssköterskan måste ges möjlighet att öka sin kompetens till en än högre nivå, 

masternivå. Distriktssköterskan ska ha en typ av husmorsroll i samhället, en 

”community matron” (Pratt 2006, s. 239). International Council of Nurses (ICN 2015) 

har skapat en internationell definition för att vidareutveckla specialistsjuksköterskans 

roll relaterat till den globala utvecklingen då sjuksköterskor måste utöva mer 

avancerade metoder. Definitionen beskriver specialistsjuksköterskan kompetens att ta 

beslut i komplexa situationer. Detta menade även distriktssköterskorna i den här studien 

önskat haft mer mandat och kunnat ta fler egna beslut. Författarna anser det intressant 

med distriktssköterskor som vill ta på sig mer ansvar och kunna sköta de svårt sjuka 
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patienterna mer på egen hand. 

 

Distriktssköterskorna beskrev samtidigt att teamarbete är det självklart bästa för 

patienten, till exempel den palliativa eller den svårt sjuka kronikern som annars behövt 

vårdas på sjukhus. Denna patientkategori kan nu vårdas i sitt eget hem på grund av hög 

kompetensnivå i hemsjukvården. Beskrivningen av de patienter som är lasarettsanslutna 

respektive där det medicinska ansvaret ligger på vårdcentralen framgår med stor 

tydlighet hos de distriktssköterskor som deltagit i studien, att det bästa för patienterna 

och deras anhöriga samt de själva i sin roll som patientansvarig sköterska är att alla 

patienter är behjälpta av teamarbete. Distriktssköterskorna fick en större förståelse när 

de behövde hjälp och stöd när patienten var inskriven i ett specialiserat team. 

 

Reell kompetens 
 

Distriktssköterskorna i studien upplevde att de hade behov av erfarenhet för att börja 

arbeta inom hemsjukvård. De ansåg att nyutbildade sjuksköterskor helst inte ska börja 

arbeta inom hemsjukvård. Distriktssköterskorna beskrev att de ofta arbetade 

självständigt och var ensamma och det krävdes mycket egna bedömningar och beslut. 

Enligt Munck (2011, s. 848) rekommenderades inte nyutexaminerade sjuksköterskor att 

börja arbeta i kommunens hemsjukvård. I Karlsson, Lagerström och Morbergs (2006, s. 

39) studie värdesätter distriktssköterskorna sin erfarenhetskompetens. 

 

Flera av distriktssköterskorna studien hade arbetat inom akutsjukvård. De beskrev att 

kompetensen därifrån underlättade vid prioritering och bedömningar av patienten. Det 

framkom även i Muncks (2011, s. 850) studie att tidigare upplevelse av akutsjukvård 

ansågs vara en fördel. Egenskaper som sunt förnuft och vardagligt kunnande behövs 

men kunskapen måste bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet (Dahlberg & 

Segesten 2013, s. 257-258). Distriktssköterskorna i studien beskrev att kombinationen 

utbildning och erfarenhet var mycket viktig. Distriktssköterskorna i studien hade svårt 

att sortera vad som gjorde att de kände sig trygga och bekväma i sin roll ute i 

hemsjukvård, även när det handlade om svåra bedömningar och beslut som 

distriktssköterskorna ofta gör i patientens egna hem. Det beskrevs också tydligt att 
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erfarenhet av slutenvården hjälpte distriktssköterskorna i arbete vid avancerad 

hemsjukvård då det medicintekniska inte kändes som något hinder i vården av den svårt 

sjuka patienten. 

 

En förutsättning för utveckling av distriktssköterskans kliniska kunskaper är praktisk 

erfarenhet (Josefsson 2009, ss. 131-132). Munck (2011, ss. 848-849) beskrev att om 

distriktssköterskor inte hanterar medicinteknisk apparatur regelbundet så kan de bli 

osäkra i hanteringen. Resultatet visade att distriktssköterskorna upplevde att 

självkännedom och säkerhet vid medicinteknisk utförande vara av stor vikt. Då ses 

medicinteknisk avancerad vård som en stimulerande utmaning istället för skapa 

osäkerhet. Distriktssköterskorna kunde då även koncentrera sig på vårdrelationen, inte 

endast på utförandet av det medicintekniska. 

 

Distriktssköterskorna i studien som hade mer erfarenhet av medicintekniskt arbete i 

avancerad hemsjukvård än deras kollegor beskrev tydligt att de upplevde det mindre 

avancerat. De ansåg att saker man upprepar, gör ofta blir till slut vardagligt. Det 

medicintekniska utförandet sågs inte som avancerat längre. Distriktssköterskorna ansåg 

att avancerat är när något är nytt. Nya arbetsuppgifter upplevde distriktssköterskorna 

skapa kompetensbehov. Någon distriktssköterska i studien beskrev att det kan gå ett helt 

yrkesliv där distriktssköterskan inte stöter på viss medicinteknisk apparatur. Författarna 

tyckte att resultatet som ovan beskrivits är mycket intressant och författarna anser att det 

organisatoriskt stärker behov av att distriktssköterskorna kontinuerligt ska erbjudas 

kompetensutveckling individuellt internt som externt för att möta patienternas behov i 

det egna hemmet. 

distriktssköterskorna ofta gör i patientens egna hem. Det beskrevs också tydligt att 

erfarenhet av slutenvården hjälpte distriktssköterskorna i arbete vid avancerad 

hemsjukvård då det medicintekniska inte kändes som något hinder i vården av den svårt 

sjuka patienten. 

 

En förutsättning för utveckling av distriktssköterskans kliniska kunskaper är praktisk 

erfarenhet (Josefsson 2009, ss. 131-132). Munck (2011, ss. 848-849) beskrev att om 

distriktssköterskor inte hanterar medicinteknisk apparatur regelbundet så kan de bli 
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osäkra i hanteringen. Resultatet visade att distriktssköterskorna upplevde att 

självkännedom och säkerhet vid medicinteknisk utförande vara av stor vikt. Då ses 

medicinteknisk avancerad vård som en stimulerande utmaning istället för skapa 

osäkerhet. Distriktssköterskorna kunde då även koncentrera sig på vårdrelationen, inte 

endast på utförandet av det medicintekniska. 

 

Distriktssköterskorna i studien som hade mer erfarenhet av medicintekniskt arbete i 

avancerad hemsjukvård än deras kollegor beskrev tydligt att de upplevde det mindre 

avancerat. De ansåg att saker man upprepar, gör ofta blir till slut vardagligt. Det 

medicintekniska utförandet sågs inte som avancerat längre. Distriktssköterskorna ansåg 

att avancerat är när något är nytt. Nya arbetsuppgifter upplevde distriktssköterskorna 

skapa kompetensbehov. Någon distriktssköterska i studien beskrev att det kan gå ett helt 

yrkesliv där distriktssköterskan inte stöter på viss medicinteknisk apparatur. Författarna 

tyckte att resultatet som ovan beskrivits är mycket intressant och författarna anser att det 

organisatoriskt stärker behov av att distriktssköterskorna kontinuerligt ska erbjudas 

kompetensutveckling individuellt internt som externt för att möta patienternas behov i 

det egna hemmet. 

 

Distriktssköterskorna i studien betonade att teamsamarbetet är av stor vikt. 

Distriktssköterskorna menade att de har kompetens i team att möta patienten i det egna 

hemmet. Distriktssköterskorna var överens om att det finns ett önskemål om ytterligare 

team med annan specialistinriktning än endast palliativ vård eller andningsresursteamet. 

De hade önskemål om team som har specifik kunskap om patienter med neurologiska 

sjukdomar och psykiska sjukdomar för att patienterna ska få den bästa omvårdnaden. 

Vårdare med olika discipliner måste låta disciplinerna samverka för patientens bästa 

(Dahlberg & Segesten 2013, s. 260). Teamarbete överbryggar gränser och bidrar till 

kontinuitet i hemsjukvård. Team med kvalificerad kompetens är en förutsättning för god 

och säker vård (Josefsson 2010, s. 6). Författarna anser även att distriktssköterskan med 

sin kompetens om vård av patienten i dess egna hem kan stödja det sjukhusanslutna 

teamet vad patienten har för behov. 

 

Distriktssköterskorna upplevde skillnad i om en patient är inskriven i palliativa teamet 
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eller inte. Är patient inskriven i ett team som har ett gott samarbete så underlättar det 

patientens kontaktvägar. Vårdenheter med gemensam värdegrund och genomtänkt 

arbetsmodell kan erbjuda ett gott vårdande till sina patienter (Dahlberg & Segesten 

2013, s. 262). 

 

Under tiden som den här studien genomfördes påbörjades ett projekt i två kommuner i 

vår närhet som benämns närsjukvårdsteam (Närvårdssamverkan 2015), vilket känns 

aktuellt vad det gäller resultatet i denna studie då närsjukvårdsteamets mål är att ge 

individanpassad samordnad och symtomorienterad vård, minskad vårdkonsumtion, 

tydliga handlingsplaner och ordinationer som leder till trygghet för patient och 

närstående. Resultatet i denna studie säger att teamarbete och samverkan mellan olika 

professioner leder till trygghet för patienten samt är en hälsoekonomisk vinst för 

samhället då det leder till minskade sjukhusbesök. Patienter som kan vara aktuella för 

inskrivning i närsjukvårdsteamet är patienter över sjuttiofem år, har tre eller fler 

kroniska diagnoser, mer än sex stycken ordinerade läkemedel och har haft mer än tre 

oplanerade vårdkontakter de senaste sex månaderna. Patienterna skall också vara 

planerade för inskrivning eller vara inskriven i hemsjukvården (Närvårdssamverkan 

2015). Denna samverkan mellan slutenvård och kommunens hemsjukvård skapas av det 

vårdbehov som uppstår mellan olika vårdgivare. Patienten kan komma i kläm mellan 

vårdinstanser och vårdgivare. Distriktssköterskorna i studien var tydliga med att 

kompetensbehovet vad det gäller det ökade antalet patienter som är äldre med 

multisjuklighet och patienter som tidigare hade behov av slutenvård kan få hjälp av 

denna typ av närvårdsamverkan för att överbrygga gapet mellan olika vårdgivare. 

 

Ansvar för kompetensutveckling 
 

Distriktssköterskans ansvar 
 
Distriktssköterskorna i studien beskriver sitt eget ansvar för kompetens. Att ha en 

uppdaterad kompetens i mötet med patienten för att patienten ska känna trygghet och att 

en säker vård utförs i patientens egna hem. Distriktssköterskan ska ha en självkännedom 

om sin kompetens och våga säga ifrån när kompetens inte är tillräcklig. 

En distriktssköterska får aldrig se sig som fullärd. Distriktssköterskan tar hjälp av den 
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vårdvetenskapliga kunskapen med en öppenhet då varje individ är unik. Sjuksköterskan 

måste få grepp om patientens hälsosituation och se patientens hinder för att nå 

välbefinnande. Samtal med patient och anhöriga kan belysa hinder som finns för 

patienten så livsprojekt inte kan fullföljas. En vårdplan upprättas när uppgifter är 

insamlade och då en bild finns av omvårdnadsbehovet. Det hör till det professionella att 

var kunnig i omvårdnadsåtgärder och behandlingar som ska utföras (Dahlberg & 

Segesten 2013, ss. 304-309). Det vilar ett stort ansvar på vårdaren att inhämta för dagen 

bästa kunskapen för att ge patienten en god vård (Dahlberg & Segesten 2013, s. 36-37). 

 

Studiens resultat visade att distriktssköterskorna ansåg att förmågan att inse sina 

begränsningar och kunna se sin egen kompetensbrist var av stor betydelse. De beskrev 

att förhållningssätt och bemötande var viktigt men de ansåg att professionellt 

handhavande och distriktssköterskans kompetens var av större vikt.  

Distriktssköterskorna menade att kunna se sitt eget kompetensbehov i olika situationer 

och ha självkännedom är en förutsättning för arbetet som distriktssköterska. Det 

framkommer tydligt i resultatet att det måste vara en tillåtande arbetsmiljö som gör att 

distriktssköterskorna vågar fråga och inte gör saker som de känner sig osäkra på. 

Vårdare kan hamna i situationer där de känner att de inte räcker till, det får aldrig döljas. 

Det måste hanteras på ett sådant sätt att patienten får en god vård (Dahlberg & Segesten 

2013, ss. 122-123). Det är viktigt att distriktssköterskan kritiskt granskar och värderar 

sin egen medvetenhet (Dahlberg & Segesten 2013, ss. 155-156). Tekniska uppgifter får 

aldrig utföras mekaniskt. Sjuksköterskan ska vara tekniskt skicklig, utföra uppgifter 

korrekt och minska risken för att skada patienten eller att patienten känner obehag. 

(Dahlberg & Segesten 2013, s. 317). 

 

Distriktssköterskorna i studien arbetade ungefär på samma sätt för att säkerhetsställa 

kompetensbehovet för patienten. De menade att det var viktigt att skapa trygghet inför 

patienten genom professionalism och att kunna se vårdbehovet hos patienten i det egna 

hemmet. Alla ansåg att tillgodose kompetensbehovet för att kunna utföra de uppgifter 

som ska utföras var något distriktssköterskorna hade gemensamt i studien. 

Distriktssköterskan genomför hospitering på sjukhuset, besöker den sjukhusavdelning 

där patienten vistas innan hemgång för att få information och riktlinjer angående 
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medicinsk utrustning. Det mesta stödet ges dock från kollegor i samband med första 

hembesöket i patientens egna hem. För övrigt är det telefonkontakt med palliativa 

teamet eller annat specialistteam som smärtteamet (Munck 2011, s. 849). 

Distriktssköterskorna i studien beskrev också att de besöker patienten på sjukhuset 

innan hemgång för att öka sin kunskap innan patienten kommer hem. Vid första besöket 

i patientens egna hem åker kollegor två och två samt försöker dela med sig av sin 

kunskap till varandra för att säkra upp vården i hemmet. Att ta del av varandras 

erfarenhet och kunskap var en förutsättning för arbetet i hemsjukvården, vilket kräver 

en god arbetsmiljö och ett tillåtande klimat för att denna form av kompetensbehov ska 

kunna tillgodoses i organisationen. 

Författarna tänker att hemsjukvården som arbetsform är avancerad och kräver 

distriktssköterskor som är självständiga och säkra på sin yrkesroll. 

 

Organisationens ansvar 
 

Intressant är vad som behövs för att säkerhetsställa kvaliteten i Sveriges kommuner och 

vad det skulle innehålla för att möta de krav som finns i hemsjukvården och 

distriktssköterskans arbete. Distriktssköterskorna beskrev att de inte får känna osäkerhet 

inför att ge avancerad hemsjukvård som vid palliativ vård vilket kräver hög 

kompetensnivå. Munck (2011, s. 849) beskriver också distriktssköterskorna i hemmet 

skulle behöva mer respekt för det medicintekniska och behöva arbeta med förebyggande 

säkerhetstänk som sjukhusen gör (Munck 2011, ss.849-850). Det beskrevs även av 

distriktssköterskor i denna studie att i kommunen inte finns ett tillräckligt 

kontrollsystem, back-up som utvärderar vården i hemmet. Distriktssköterskorna ansåg 

Distriktssköterskorna i studien betonade att teamsamarbetet är av stor vikt. 

Distriktssköterskorna menade att de har kompetens i team att möta patienten i det egna 

hemmet. Distriktssköterskorna var överens om att det finns ett önskemål om ytterligare 

team med annan specialistinriktning än endast palliativ vård eller andningsresursteamet. 

De hade önskemål om team som har specifik kunskap om patienter med neurologiska 

sjukdomar och psykiska sjukdomar för att patienterna ska få den bästa omvårdnaden. 

Vårdare med olika discipliner måste låta discipli att kvalitetskontroller och 

kvalitetssäkerhet saknas. 
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I varje verksamhet bör medarbetarna få möjlighet för kunskapsutveckling så 

medarbetarna får att fördjupa kunskap inom vårdvetenskapen och även använda 

distriktssköterskors enskilda specialistkompetens (Dahlberg & Segesten 2013, s. 39). 

Möjlighet till handledning gör att distriktssköterskan tränar sin kompetens och teori och 

praktik kan ses i ett sammanhang (Dahlberg 2013, s. 255). Reflektion krävs av det 

vardagliga lärandet för att det ska kunna utvecklas (Ellström, Gustavsson & Larsson 

1996, s. 5). 

 

I studien av Pusa et al. (2014, s. 97) framkom att distriktssköterskorna uppskattar stödet 

från kollegor genom reflektion och handledning för att utvärdera sitt eget kunnande. 

Bekräftelse och råd från kollegor minskade känslan av att vara ineffektiv. Att kunna lita 

på tidigare kunskap hur man hanterade den uppkomna situationen gav ett lugn och en 

trygghet som minskade den emotionella stressen. Karlsson, Lagerström och Morberg 

(2006, s. 39) menar att det finns ett behov av att utveckla distriktssköterskans 

kompetens och få förnyade kunskaper, vilket kan göras med handledning, kurser, 

konferenser och hospitering på sjukhus. Genom handledning skapas grunder för goda 

vårdrelationer. Det leder till ett gott lagsamarbete som leder till ett gott vårdande. 

Patienten kan få en bättre vård beroende på hur en organisation är ledd, bemannad och 

organiserad (Dahlberg & Segesten 2013, s. 126). 

 

Munck (2011, s. 853) anser att för att distriktssköterskorna ska få stöd från 

arbetsgivaren måste arbetsgivaren bli mer införstådd i distriktssköterskans nuvarande 

arbetssituation. I vården av patienten behövs en medveten ledning med en flexibel 

personalstyrka (Strang & Beck-Friis 2012, s. 176, Socialstyrelsen 2011, s. 8). 

 

Distriktssköterskorna i denna studie beskrev förbättringsmöjligheter som mentorskap 

när man är nyanställd i hemsjukvården. Det är viktigt att få möjlighet att ställa frågor för 

att öka sin kunskap utan att bli bedömd. Distriktssköterskorna beskrev vikten av att ta 

del av kollegors erfarenheter och att kollegor med andra specialistutbildningar ger en 

ökad kompetens till hela arbetsgruppen. Resultatet i studien visade också att 

regelbunden möjlighet till auskultation på sjukhuset skulle öka kompetensen i den 

avancerade hemsjukvården. De ansåg att det bör finnas tid för reflektion, handledning 
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inplanerat i arbetet för att kunna ta del av varandras kompetens. Distriktssköterskorna 

som har erfarenhet från både landsting och kommun ser en stor förbättringsmöjlighet 

vad gäller handledningstillfällen i kommunens regi. Risk finns utan reflektion att 

kunskap som kan spridas stannar på individnivå. 

 

Alla distriktssköterskor i studien ansåg att uppbackningen från arbetsgivaren var viktigt. 

Då det är ett självständigt arbete med att ta mycket egna beslut och egna bedömningar 

menar författarna att det är av ännu större vikt att ha uppbackning av sin arbetsgivare 

och närmaste chef oavsett om denna är insatt i sjuksköterskans arbetsuppgifter eller inte. 

 

I sjuksköterskans ansvar ingår att bevaka att all omvårdnad är evidensbaserad (Dahlberg 

& Segesten 2013, s.300). Det vore önskvärt om distriktssköterskans omvårdnadsansvar 

för antal patienter minskades och ökad tid för reflektion, utbildning på arbetsplatsen 

planerades in i det dagliga arbetet som en naturlig del av distriktssköterskans arbete, så 

som det även står i kompetensbeskrivning för distriktssköterska. Distriktssköterskans 

kompetens består av tre områden: omvårdnadens teori och praktik; forskning, 

utveckling och utbildning; och ledarskap. De beskriver sjuksköterskans profession och 

utövande av yrket för att ge en säker och god vård (Socialstyrelsen 2005, s. 9). Det vore 

önskvärt att distriktssköterskan skulle få utöva hela sin kompetens enligt den 

arbetsbeskrivning hon är ålagd att utföra. 

 

Ett intressant resultat var distriktssköterskornas upplevelse över vad som är avancerat i 

kliniskt arbete. Det vore en intressant att studera vidare om begreppet avancerad 

hemsjukvård i distriktssköterskans kliniska arbete i andra hemsjukvårdsgrupper och 

andra kommuner. Det hade också varit intressant att belysa patientens egen upplevelse 

av avancerad hemsjukvård i det egna hemmet. Distriktssköterskorna själva såg behovet 

av preventivt arbete även vid arbetet med patienter som får avancerad hemsjukvård. De 

uppmärksammade att det finns behov av specialistutbildning för att vårda patienter med 

avancerad hemsjukvård i patientens egna hem för att förebygga att patienten behöver 

uppsöka akutsjukvård. Distriktssköterskorna beskrev teamarbete och vikten av att ta 

vara på kollegors kompetens och yrkeserfarenhet. 
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 Tillgängligheten för hemsjukvård skiljer sig mellan landsting och kommunerna i landet 

(Socialstyrelsen 2011, s. 8). Äldrereformen har inte följts upp med utbildningar som 

krävs. Det leder till att distriktssköterskorna har en känsla av tidsbrist och otillräcklighet 

(Ellström, Ekholm & Ellström 2003, ss. 90-91; Munck 2011, ss. 845-846 ). Avancerad 

hemsjukvård ställer höga krav på goda rutiner, kontinuitet (Socialstyrelsen 2008, s. 7). 

 

För en hållbar utveckling i hälso- och sjukvården måste ovanstående uppmärksammas. 

En mer likartad hemsjukvård oberoende var i landet patienten bor. Utveckling av 

medicintekniska produkter och system för att kunna utvärdera och säkra upp vården i 

patientens egna hem.  Distriktssköterskorna i studien ser betydelsen i hälsofrämjande 

arbete även vid avancerad hemsjukvård och pratar om teamets betydelse för en god 

patientvård. Författarna anser att distriktssköterskorna beskrev en hållbar utveckling i 

vården, utan att de uttryckte begreppet direkt. Hållbar utveckling borde ingå i 

distriktssköterskans kompetensbeskrivning. 

 

Det hade varit intressant att intervjua nyutexaminerade sjuksköterskor eller 

distriktssköterskor utan erfarenhet av hemsjukvård. Det hade kanske framkommit annat 

resultat. Distriktssköterskorna beskrev att det inte finns något back up system eller 

kvalitetssäkring i kommunens hemsjukvård. Intressant är vad som behövs för att 

säkerhetsställa kvaliteten i kommunens avancerade hemsjukvård och vad det bör 

innehålla för att möta krav och behov i hemsjukvården och distriktssköterskans arbete. 

 
Metoddiskussion 
  

Författarna bedömde utifrån syftet att kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 

skulle användas för att studera fenomenet och ta del av distriktssköterskornas 

erfarenheter. Författarna ansåg att fenomenet analyseras utifrån distriktssköterskans 

upplevelse av kompetensbehov och därför valdes en induktiv ansats (Granskär & 

Höglund-Nielsen 2012, s. 188). Metoden gjorde att författarna kom nära 

distriktssköterskornas livsvärld och fick deras syn på upplevelsen av 

distriktssköterskans kompetensbehov för att arbeta i kommunens avancerade 

hemsjukvård. Författarna ansåg det användbart då önskan fanns att ta del av människors 
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verklighet. Författarna gjorde en förutsättningslös analys av texten av 

distriktssköterskans upplevelse av kompetensbehov (Granskär & Höglund-Nielsen 

2012, s.188).  

 

Inför intervjuerna med distriktssköterskorna skickades ett informationsbrev till tre 

verksamhetschefer. En av verksamhetscheferna svarade inte först utan en andra kontakt 

fick tas. Efter godkännande av verksamhetscheferna informerades respektive enhetschef 

för hemsjukvården i de olika stadsdelarna. Enhetscheferna informerade om studien till 

distriktssköterskorna i den egna förvaltningen. Enhetscheferna fick påminnas om att få 

ut informationsbrevet till distriktssköterskorna. Vid intresse att delta i studien skulle 

distriktssköterskorna, som var aktuella utifrån inklusionskriterier, höra av sig till 

författarna. Författarna fick maila ett påminnelsebrev om deltagande i studien. En orsak 

till att det inte gavs respons med en gång uppgav distriktssköterskorna, var tidbrist och 

att de inte fått information om studie från enhetscheferna. De distriktssköterskor som 

ställde sig positiva till att medverka i studien kom från tre stadsdelar i en stad.  I de tre 

stadsdelarna ingår områden med flera hemsjukvårdsenheter. Författarna ställer sig 

frågan om resultatet blivit annorlunda om stadens alla hemsjukvårdsenheter hade varit 

representerade i studien. Större spridning kulturellt och geografiskt kan ha ökat 

trovärdigheten. 

  

Distriktssköterskorna som deltog i studien hade lång sjuksköterskeerfarenhet. Samtliga 

hade minst två års erfarenhet av att arbeta som distriktssköterska i kommunens 

hemsjukvård med avancerad vård i det egna hemmet. Antal distriktssköterskor som 

valdes var åtta. Det bedömdes vara tillräckligt vid en kvalitativ intervjustudie för att få 

tillräckligt och hanterbart material att analysera (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2011, 

ss. 202-203). Distriktssköterskorna var endast kvinnor. Författarna ställer sig frågan om 

det påverkade resultatet. Resultatet kan ha blivit annorlunda om med en annan 

könsfördelning. En annan aspekt, som också sannolikt påverkar resultatet är att flera av 

distriktssköterskorna i studien hade olika specialistutbildning, utöver 

distriktssköterskeutbildning. Det kan medföra att sättet de ser på sitt arbete i avancerad 

hemsjukvård skiljer sig åt beroende på distriktssköterskornas erfarenhet och utbildning. 

Författarna funderade också över att det fanns sjuksköterskor utan vidareutbildning 
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anställda som arbetat längre än distriktssköterskorna och det hade varit spännande att 

även inkludera dem i studien. Resultatet hade kanske sett annorlunda ut. 

 

Då hälsofrämjande arbetet är distriktssköterskans ansvarsområde i första hand, ställer 

sig författarna frågan om andra specialistutbildningar eller annan utbildning inom 

exempelvis akutsjukvård påverkar hur distriktssköterskorna ser på sitt arbete vid 

avancerad hemsjukvård på ett annorlunda sätt. En av distriktssköterskorna hade enbart 

erfarenhet av kommunens hemsjukvård, resterande hade erfarenhet av sjukhusvård. Det 

kan påverka hur de ser på patienten i deras egna hem. Författarna har valt att se 

distriktssköterskornas erfarenheter och andra specialistutbildningar som något positivt 

för att besvara den här studiens syfte, genom att de ger information från olika perspektiv 

utifrån deras specifika kunskap och erfarenhet. Intressant hade varit att göra en 

jämförande studie med nyexaminerade sjuksköterskor som börjat arbeta i 

hemsjukvården med avancerad sjukvård. Även nyanställda nyexaminerade 

distriktssköterskor kanske gett ett annat resultat. 

  

En intervjuguide skapades av författarna för att säkra tillförlitligheten, genom att ställa 

samma frågor till distriktssköterskorna (Granskär & Höglund-Nielsen 2012, s. 189). För 

att tolka transkriberad text krävs kunskap om distriktssköterskornas ålder, kön och 

utbildning och därför ingick det i intervjuguiden (Granskär & Höglund-Nielsen 2012, s. 

189). Distriktssköterskorna fick olika följdfrågor vid intervjun, men huvudfrågorna var 

de samma.  Distriktssköterskorna fick välja plats och tid för intervjun för att främja att 

de skulle vara på en plats där de kunde känna sig trygga och avslappnade (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström 2011, ss. 202-203).  Distriktssköterskorna valde att göra 

intervjuerna på sina arbetsplatser. Det faktum att de flesta intervjuerna skedde på 

distriktssköterskornas arbetsplatser medförde att distriktssköterskorna blev störda någon 

enstaka gång. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2011, ss. 201-203) beskriver vikten av 

förberedelse inför en intervju. Ett problem kan vara om man intervjuar 

distriktssköterskorna på deras egen arbetsplats då det finns risk för störande ljud och 

moment då intervjun avbryts. Det hade varit bra om intervjun hade utförts på annat 

ställe än egna arbetsplatsen men då kanske det hade varit svårare att få 

distriktssköterskorna att delta i studien. 
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Intervjuerna spelades in på band och författarna upplevde aldrig att distriktssköterskorna 

kändes sig obekväma med det. Tanken finns dock med att distriktssköterskorna tänkte 

mer på hur de uttryckte sig när inspelning genomförs. 

 

Kvalitativ innehållsanalys går att använda på olika texter för att identifiera likheter och 

skillnader i texten (Granskär & Höglund-Nielsen 2012, ss. 187-189). För att få en 

översiktlig känsla av analysenheten valde författarna att läsa analysenheterna var för sig 

och sen återkommande reflektera tillsammans över dess innehåll. Det kan öka studiens 

tillförlitlighet (Granskär & Höglund-Nielsen 2012, s. 198). Vid analysen valde 

författarna att analysera var för sig och de intervjuer som de genomfört. Författarna 

reflekterade tillsammans över meningsbärande enheter, de kondenserade 

meningsenheterna och de koder författarna analyserade fram. Koderna kategoriserades 

gemensamt och tre kategorier och sex underkategorier skapades. 

  

En viss grad av tolkning behövs för att göra resultatet meningsfullt (Granskär & 

Höglund-Nielsen 2012, s. 199). Då författarna beskrivit urval, deltagare, datainsamling 

och analys, som är gjort i den här studien, är det lättare att skapa förutsättning för 

överförbarhet av resultatet till annan grupp inom hemsjukvården (Granskär & Höglund-

Nielsen 2012, s. 198). Trots det hindrar urvalsproceduren i den här studien möjligheten 

till att överföra resultatet att gälla fler än till de som ingår i den här studien. Däremot 

kan det finnas distriktssköterskor i kommunens avancerade hemsjukvård som kan känna 

igen sig i studiens resultat. För att främja studiens giltighet diskuterades 

intervjufrågorna med forskare (handledaren) som är insatt i området. Resultatet kan 

anses vara giltigt då det lyfter fram det som var avsett att studeras och om kategorier 

stämmer med vad som berättats (Granskär & Höglund-Nielsen 2012, s. 198). Det 

uppstod inte några etiska problem eller konflikter under arbetet med studien. 

 

SLUTSATS 
 

• Distriktssköterskorna upplevde att deras kunskap om hälsofrämjande  arbete 

kom till nytta vid arbete vid kommunens avancerade hemsjukvård 
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• Distriktssköterskorna ansåg att specialistutbildning till distriktssköterska är en 

bra och bred utbildning. 

• Distriktssköterskorna ansåg att distriktssköterskeutbildningen bör utvecklas mot 

mer specifika inriktningar för att möta behovet vid avancerad hemsjukvård. 

• Distriktssköterskorna upplevde att de hade nytta av annan specialistutbildning 

• Distriktssköterskorna beskrev vikten av yrkeserfarenhet vid arbete med 

avancerad hemsjukvård. 

• Förbättringsmöjligheter sågs i organisationen för att kunna stödja nyanställda 

kollegor i arbetet vid avancerad hemsjukvård samt öka möjlighet till utbildning, 

reflektion och handledning 

• Distriktssköterskorna hade eget ansvar för att tillgodogöra kompetensbehov som 

behövdes i mötet med patienterna. 

• Intressant resultat var distriktssköterskornas syn på vad som är avancerad 

hemsjukvård. Det som ansågs avancerat var nya situationer som uppstod vid 

mötet med patienten. 

• Distriktssköterskan upplevde inte heller hemsjukvården avancerad när de kände 

sig trygga och säkra i det medicintekniska utförandet. 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Ansvariga för distriktssköterskeutbildning bör se över, möjligen ändra utbildningens 

innehåll något genom att lyssna till vad verksamma distriktssköterskor anser bör ingå i 

en distriktssköterskeutbildning. Förbättringsarbete bör bedrivas i kommunernas 

organisationer för att öka stödet till nyanställda distriktssköterskor då avancerad 

hemsjukvård är komplex. Det är angeläget att kommunens verksamhetschefer lyssnar 

till vad distriktssköterskorna efterfrågar för kompetensbehov på arbetsplatsen. 

Specialiserade sjukhusanknutna team inom psykiatri, neurologi leder till mer 

patientsäker vård och fyller det kompetensbehov som distriktssköterskan saknar. 
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Åtgärderna leder även till hållbar utveckling som författarna anser bör belysas mer av i 

distriktssköterskans kliniska arbete. Preventivt arbete och använda befintliga resurser 

som distriktssköterskans och kollegors individuella kompetens är av vikt för en hållbar 

utveckling. Ökat antal patienter får avancerad hemsjukvård och genom att ta tillvara 

enskilda distriktssköterskors och deras kollegors kompetens stöds hållbar utveckling 

och är viktigt och aktuellt i vårt samhälle. 
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Till verksamhetschef för godkännande av datainsamling 
 
Vi, Anna Stedt och Veronica Hansson, studerar till distriktssköterskor vid institutionen 
för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett 
examensarbete på avancerad nivå. 

Syftet med vårt examensarbete är att få fördjupade kunskaper om distriktssköterskans 
upplevelser av kompetensbehov vid avancerad hemsjukvård. Därför vill vi göra åtta 
enskilda intervjuer med distriktssköterskor. De distriktssköterskor vi söker bör ha varit 
yrkesverksamma i två år i kommunal hemsjukvård, ordinärt boende. 

Intervjuerna kommer att ske hösten 2015, under v 39-41 på arbetsplatsen eller enligt 
överenskommelse. Tidsåtgången beräknas till 40-60 minuter. Intervjuerna kommer att 
ljudinspelas som raderas efter att examensarbetet examinerats. Att medverka i studien är 
frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras 
konfidentiellt och kan inte i examensarbetet spåras till. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 
deltagande senast v 38. Bifogat formulär om godkännande skickas via mail så snart som 
möjligt. 
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Anna Stedt Leg. Sjuksköterska Veronica Hansson Leg. Sjuksköterska  
  

 

Karin Josefsson Leg. Sjuksköterska 

Docent, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
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Godkännande 
 
 
 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Anna Stedt och 
Veronica Hansson genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan 
beskrivits. 
Borås Stad  / 2015 
 
 
____________ 
Datum: 
 
 
_______________________________ 
Namn 
Titel/Verksamhet/Ort 
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Informationsbrev 
 
Till Dig som arbetar som distriktssköterska i Borås Stad, hemsjukvård. 
 
Vi är två sjuksköterskor som specialistutbildar oss till distriktssköterskor vid Borås 
Högskola. Under hösten 2015 skriver vi en magisteruppsats. Syftet är att beskriva 
distriktssköterskans upplevelse av kompetensbehov vid avancerad hemsjukvård. Din 
medverkan ger förutsättning att utveckla kommunens avancerade hemsjukvård i Borås 
Stad. 
 
Studiens upplägg 
Åtta enskilda intervjuer görs i oktober, 2015 av Veronica Hansson och Anna Stedt. 
Intervjuerna planeras pågå ungefär 40-60 min och kommer att ljudinspelas. Du får 
bestämma när och var intervjun genomförs, exempelvis på arbetsplats eller annan plats. 
 
Vi frågar Dig att delta i studien som är distriktssköterska med minst två års 
yrkeserfarenhet av kommunal hemsjukvård, ordinärt boende i Borås Stad. Ditt 
deltagande är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering. Studien följer nationella forskningsetiska krav. Materialet får endast 
undertecknad och vår handledare tillgång till. Ditt deltagande kommer att presenteras i 
vår uppsats. Ingenting av det du sagt kommer att kunna härledas varken till dig eller till 
din arbetsplats. Du får tillgång till färdig magisteruppsats om du vill. 
Om du är intresserad att delta, kontakta någon av oss, Veronica Hansson eller Anna 
Stedt, senast 150911.         

                 
Anna Stedt    Veronica Hansson 
Leg. sjuksköterska                                                         Leg. sjuksköterska 
Distriktssköterskestudent              Distriktssköterskestuderande 
 
 
Karin Josefsson, handledare                                                                                                                  
Leg. Sjuksköterska                                                                                                                             
Docent, universitetslektor                                                                                                             
Medicine Doktor i Klinisk Äldrevård                                                                        
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Informerat samtycke 
 
 
 
Jag har läst och förstått informationen om examensarbetet vid Borås Stad högskola, vars 
syfte är att beskriva distriktsköterskans upplevelse av att vårda patienter med behov av 
avancerad sjukvård i ordinärt boende.  Jag förstår att jag deltar frivilligt och kan avbryta 
deltagandet när jag vill utan att ange skäl. Jag är medveten om att intervjun kommer att 
spelas in. Deltagare och verksamhet avidentifieras. Ingen obehörig kommer att få ta del 
av dina svar. Endast vi som författare och vår handledare har tillgång till materialet 
under studiens gång. Materialet förstörs när examensarbetet är examinerad.  
 
Jag bekräftar med min namnteckning att jag samtycker till att delta vid intervju och att 
det som sägs får användas i forskningssyfte. 
 
  
Ort, Datum 
 
 
  
Namnunderskrift 
 
 
  
Namnförtydligande 
 
 
  
Telefonnummer alt E-post adress 
 
 
Jag önskar få ett exemplar av färdigt examensarbetet: 
 
 Ja 
Nej 
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INTERVJUGUIDE 
 
 
Inledningsfrågor   
 
 
- Ålder? 
- Kön? 
- När tog du sjuksköterskeexamen? 
- När tog du distriktssköterskeexamen? 
- Hur länge har du arbetat som distriktssköterska? 
- Hur länge har du arbetat i kommunens hemsjukvård med patienter som 

varit i behov av avancerad hemsjukvård? 
- Har du någon speciell utbildning relevant för kommunens avancerade 

hemsjukvård? 
 
Öppningsfråga 
 
Kan du berätta om patientens behov i avancerad hemsjukvård? 
 
Följdfrågor 
 
Kan du berätta mer om din kompetens som distriktssköterska i förhållande till 
patientens behov? 
Berätta om du saknar kompetens i förhållande till patientens behov? 
 
Följdfrågor som extra stöd vid intervjun 
- Kan du ge ett exempel… 
- Hur tänker du då? 
- Kan du utveckla det? 
- Berätta mera… 
- Kan du förklara? 
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